
Aftale vedrørende portræt- og 

modelfotografering 
Denne aftale har til formål at specificere rammer og vilkår aftalt mellem fotograf og model i forbindelse 
med en fotosession. 

 

Fotograf Model 

Navn Ivar G. petersen Navn  

Adresse 
 

Adresse 
 

  

Postnr./By  Postnr./By  

Telefon  Telefon  

eMail  eMail  

  Fødselsdato  

 

Vilkår 

Denne kontrakt omhandler forholdene vedrørende fotograferingen, ophavsretten, brugsretten samt de 
overordnende og generelle ansvarsforhold for fotografisk materiale som er udarbejdet i samarbejde 

mellem fotografen og model, for at forebygge tvister og sikre rettighederne for de i samarbejdet 
involverede parter. 
Parterne er forpligtet til at overholde denne kontrakts ordlyd fuldt ud såsom brugsret, brugsformål samt 

opretshavsretslige forhold. Ingen af de ovenstående parter kan gøres ansvarlig for tredjemands misbrug 
af materiale, dette være grundet tyveri, uretmæssig kopiering, ubevidst bortkomst af fotografisk 

materiale eller anden årsag. Ved hændelse af denne karakter er den forulempede part forpligtet til at 
informere modparten om det hændte og denne kontrakt vil stadig være gældende for begge parter. 
Billederne må ikke anvendes til at miskreditere model eller fotograf. Modellen accepterer at billederne 

må retoucheres, manipuleres og justeres og derved ændre ansigt og kropsbygning og udseende på 
modellen. Fotografen vil altid være den, som er indehaver af ophavsretten på det fotografiske materiale 
jf. ophavsretsloven. Denne kontrakt er således en aftale, der omhandler brugsretten af det fotografiske 

materiale. 
Hvis der indgår levering af billeder til modellen som en del af et honorar, leveres disse i højeste 

opløsning. Eventuelle uredigerede billeder brugt til gennemsyn må ikke anvendes og skal efterfølgende 
slettes. 

 

Særlige forhold 

Billederne må ikke manipuleres/redigeres, anvendes eller udstilles, således at de kan sætte enten 
fotograf eller model i forbindelse med sygdom, pornografi, religion, politik samt køns- eller 
racediskrimerende holdninger eller på anden måde miskreditere model og/eller fotograf. 

 
 

 
 
Andre specielle ønsker: 

 
 

 
  



Rammer 

Ja Nej Kategori 

Det er aftalt at 

fotosessionen kan 

omfatte en eller 

flere af følgende 

kategorier 

Ja Nej Kategori 

  Portræt   Bikini, lingeri 

  Fashion (Modetøj, sportstøj mv)   Topløs 

  Kommerciel brug   Implied Nude 

  Sociale medier   Nude 

  Fotograf må bruge billeder i fotoudstillinger, foto-websites samt til markedsføring 

  Modellen må af fotografen akkrediteres ved navns nævnelse 

  Fotograf må ”tagge” modellens navn på sociale medier 

  
Modellen kan bruge billeder til formål såsom setcard, udstillinger, eget website, 
internetprofiler og sociale medier, så længe de er ledsaget af fotografens navn på denne 
måde: ”Fotograf: Ivar G. Petersen”.  

  
Model giver samtykke til fotografen kan udøve sine rettigheder til samtlige billeder, der 
optages ved denne fotosession jf. ophavsretslovens § 60. 

  
Modellen må distribueres billeder privat til familie og venner uden ledsagelse af fotografens 
navn 

  Modellen må bruge billeder til kommercielle formål 

 
 

Fotosession 

Dato 
 
 

Lokation  

 
 

Prints 

Som delvis eller fuldstændigt vederlag for fotosession modtager modellen mindst _________ antal prints 

leveret som .TIFF eller .JPG filer af højeste opløselighed, senest 4 uger efter afslutningen på 
fotosessionen. 

 
 

Underskrift 

Kontrakten underskrives i to eksemplarer før fotosession. Underskriver af denne kontrakt har læst og 
forstået dens indhold og er myndig. 
 

 
 
 

Dato                                   Model                                             Fotograf 

 

 


