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Tussen Hans Van der Borght en de gefotografeerde van ‘Kunstencentrum De Loods’ 
(model voor de gefotografeerde van het Kunstencentrum De Loods) 

Opgesteld tussen 

Naam: __________________________________________________________________________ (voornaam en achternaam) 

Adres:___________________________________________________________________________ (straatnaam, huisnummer,postcode en gemeente) 

Mailadres: __________________________________________ @ ___________________________ 

En tussen: 
Hans Van der Borght, verder genoemd als fotograaf 
Spoorweglaan 40, 9140 Temse 
Trobken@me.com 

• Er wordt overeengekomen dat de fotograaf de betrokkene mag fotograferen en de selectie van de beelden gemaakt voor het project ‘Buitenom’ kan gebruiken 
in context tot presentatie van dit project. Deze presentatie van het geheel van de geselecteerde beelden kan gebeuren in boekvorm, door een expositie of 
door een online weergave. 

• Deze selectie wordt door een extra document bij deze overeenkomst bijgevoegd, een document waarop van elk geselecteerd beeld een miniatuurafbeelding 
staat. Het paraferen of handtekenen samen met de handgeschreven naam naast deze miniatuurafbeelding, impliceert dat de persoon die op deze 
miniatuurafbeelding staat akkoord gaat met de publicatie of expositie ervan. Als de voornaam mag vermeld worden bij het betreffende beeld, dan kruist de 
persoon het vakje aan bij de handgeschreven naam.  

• Bij deze geselecteerde beelden wordt er enkel verwezen naar ‘Kunstencentrum De Loods’. 
• Dit document wordt opgemaakt in tweevoud.  Een exemplaar is bestemd voor de fotograaf, een tweede exemplaar voor de gefotografeerde. 

Uit dit contract vloeien geen verplichtingen, behalve  deze expliciet hierboven vermeld. 

In tweevoud opgemaakt te    ____________________________ op   _____ / _____ / ________ 

Handtekening gefotografeerde van de ‘Kunstencentrum De Loods’                                                                                     Handtekening van de fotograaf
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Selectie beeld project ‘Buitenom’
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Hier komt de  
miniatuur-weergave.

Omschrijving beeld: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________  

Opmerkingen: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

⬜ Naam: _______________________________ 

Handtekening of paraaf:

⬜ Naam: _______________________________ 

Handtekening of paraaf:

⬜ Naam: _______________________________ 

Handtekening of paraaf:

⬜ Naam: _______________________________ 

Handtekening of paraaf:
⬜ Naam: 

_______________________________ 

Handtekening of paraaf:

⬜ Naam: _______________________________ 

Handtekening of paraaf:

⬜ Naam: _______________________________ 

Handtekening of paraaf:

⬜ Naam: _______________________________ 

Handtekening of paraaf:


