
Kontrakt for fotografering 

Fotograf 
Gordon Gran 
Multebærvej 37 
8600 Silkeborg 

 
Mobil: 51536049 
e-mail: gordon.gran@gmail.com  

Model / Modeller Fotografisk opgave 
Navn(e)  Betalt fotografering  
Adresse  TFP (Time for Prints)  
  Betalt Modeljob  
Postnr / By    
Mobil    
e-mail    

 

 
STED:_________________________________________   TIDSPUNKT: _____________ 
 
Vilkår (markeres med X i felterne. Felter med gråt skal udfyldes ved afkrydsning) 

Betalt 
fotografering 

TFP 

Betalt 
M

odeljob 

Aflønning 
- Modellen (eller værge) betaler for fotografering og efterbehandling af fotos.  

Forventet pris er ____________ kr for fotografering og efterredigering X   

- Modellen aflønnes ved at modtage digitale kopier (TFP, eller rettere TFD)  X  
- Modellen aflønnes med fast beløb _________ kr eller ________ kr i timen   X 

Aflevering 
- Billederne fremsendes digitalt ved link til Dropbox i maximal opløsning. 

Billederne vil være tilgængelige for download i 3 måneder. X X  

- Billederne kan afleveres på USB for USB-nøglens pris + 50 kr + forsendelsesporto    
- Der leveres max _____ antal billeder. Yderligere billeder kan købes for _____ kr pr stk X X  

Brugsret 
- Billederne kan benyttes af modellen til at lave vilkårligt antal fremkaldelser til privat formål X X  
- De modtagne billeder kan frit benyttes til modellens egen hjemmeside og sociale medier 

mod oplysning om fotografens navn.  
Eksempelvis skal fotografens navn oplyses i på Facebook, Instagram o.lign i kommentarfeltet (fx //FOTO: Gordon Gran) 

X X  

- Modellen kan benytte billederne til sin port folio, egen hjemmeside, fotosites og til egne 
reklamer for sin model-virksomhed på tryk, uden at modellen modtager betaling herfor.  X  

- Fotografen kan bruge billederne på egen hjemmeside, fotosites, forums for billedkritik på 
sociale medier, til reklame for sin fotografiske virksomhed samt til deltagelse i 
fotokonkurrencer i ind- og udland. 

X X X 

- Billederne må ikke bruges racistisk, pornografisk eller ifm sygdomme af parterne. 
Billederne må heller ikke bruges til at miskreditere fotograf eller model/modellerne. X X X 

- Såfremt modellen fortryder TFP-aftalen, betales fotografen 1500 kr for tidsforbrug  X  
Ophavsrettigheder 

- Fotografen har ophavsrettighederne til billederne X X X 
- Fotografen må ikke sælge eller overdrage billederne til tredjepart X   
- Modellen må ikke videregive eller sælge billeder digitalt eller som print til 3.part uden 

fotografens skriftlige samtykke. Ej heller 3.part, der eksponerer modellen. X X  

- Fotografen må sælge billederne til 3. part, hvoraf modellen modtager ______%    
Underskrift: 

________      _____________________________         __________________________________________ 

Dato   Fotograf Gordon Gran  Model eller myndig værge, hvis modellen er under 18 år 



 

 

Orientering om fotografering, efterbestilling og fremkaldelser 

Dette er en orientering om, hvad der sker: 

Fotograf Fælles Model 
 Evt fælles snak om fotograferingen 

↓ 
 

 Underskrift af aftale, som beskytter 
både model og fotograf 

 

 ↓  
 Fotografering  
 ↓  

Udvælgelse af kandidater som 
lægges i dropbox 

  

 ↓  
  Udvælgelse af foretrukne billeder 
 ↓  

Efterredigering   
 ↓  
  Betaling 
 ↓  

Upload til Dropbox   
 ↓  
  Download af billeder 

Tillægsydelse: Flere digitale billeder end aftalt 
  Efterbestilling af flere billeder 
 ↓  

Bekræftelse + pris   
 ↓  
  Betaling 
 ↓  

Efterredigering + Upload til dropbox   
 ↓  
  Download 

Tillægsydelse: Print af digitale billeder på fotoprinter Epson SureColor P600 (eller tilsvarende) 
  Bestilling af print i passende format: 

  10x15:  20 kr pr billede, 
  13x18:  35 kr pr billede , 
  A4:        50 kr pr billder eller  
  A3:      100 kr pr billede 

 ↓  
Bekræftelse + pris   

 ↓  
  Betaling 
 ↓  

Fremkaldelse   
 ↓  
  Afhentning på fotografens adresse 

eller arbejdssted 
 


