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TFP kontrakt

Denne kontrakt omhandler forholdene vedr. 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 i denne kontrakt er forpligtet til at overholde denne kontrakts ordlyd 
fuldt ud såsom brugsret, brugsformål samt ophavsretslige forhold. Ingen af 
disse 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. 

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 mellem parterne. 

FOTOGRAF

Navn Bjarke E. Petersen

Adresse Dådyrvej 95

Postnummer, by 4050 Skibby

Telefon 2185 3179

Email bjarke@engelbrekt.net

MODEL

Navn

Adresse

Postnummer, by

Telefon

Email

Fødselsdato/År
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Billederne må ikke: 

anvendes til at miskreditere model eller fotograf. 

anvendes eller udstilles steder, hvor de kan sætte enten fotograf eller model i 
forbindelse med: 

Sygdom, pornografi, religion, politik, samt køns- eller racediskriminerende 
holdninger. 

redigeres af modellen eller 3. part uden fotografens skriftlige tilladelse. 

Fotograf 

Fotografen ejer alle rettigheder over billeder taget under fotosessionen i henhold 
til ophavsretsloven. 

Modellen giver samtykke til at fotografen kan udøve sine rettigheder, der 
optages ved denne fotosession jf. ophavsretslovens §60. 

Fotografen kan frit bruge billederne til eget brug, til fotoudstillinger, websites, 
internet-profiler, fotoudgivelser (blade, magasiner, bøger), konkurrencer, 
kritiksider samt til fotografens markedsføring i ind- og udland, så længe de er 
ledsaget modellens copyright eller kreditering. 

Fotografen leverer færdigredigerede digitale billeder udvalgt af fotografen. 

Fotografen leverer alt fotografisk materiale til download fra URL (internettet) efter 
fotografens valg. 

Model 

Modellen kan frit bruge billederne til eget brug, egen markedsføring, setcard, 
porteføljemappe, udstillinger, eget website og internet-profiler, så længe de er 
ledsaget fotografens copyright eller kreditering. 

Ved overtrædelse af kontrakten er fotografen berettiget til at fakturere modellen 
kr. 3.000,-. 
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Kommerciel anvendelse 

Billederne må ikke anvendes kommercielt (betalings-internetsider, stock 
photos, reklamer, etc.) og ej heller sælges videre til tredjepart af hverken 
model eller fotograf uden særskilt skriftlig aftale. 

Fotografen må sælge billederne, hvis modellen har godkendt dem og får 50% 
af fortjenesten. 

Modellen må sælge billederne, hvis fotografen får 50% af fortjenesten.  

Offentliggørelse 

Der må kun offentliggøres billeder, som både fotograf og model er enige om. 

Modellen skal ved offentliggørelse af billederne krediteres således:  

_________________________________________________________ 

Fotografen skal ved offentliggørelse af billederne krediteres således:  

Engelbrekt.net 

Ophavsretten § 60: Ophavsmanden kan ikke udøve sine rettigheder til et bestilt 
portrætbillede uden samtykke fra bestilleren. 

Ophavsretten § 70: Den, som fremstiller et fotografisk billede (fotografen), har 
eneret til at råde over billedet ved at fremstille eksemplarer af det og ved at gøre 
det tilgængeligt for almenheden. 

Side �  af �3 5



�

TFP kontrakt

Undtagelser til ovenstående 
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Underskrifter 

Modeller under 18 år fotograferes kun efter samtale og underskrift fra forældre/
værge. 

Dato:     /    - 20 

Fotograf 

______________________________________________ 

Model 

______________________________________________
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