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TOESTEMMING VOOR HET FOTOGRAFEREN VAN PERSONEN 

Samengevat: 
– Ik geef Hervé Leclair (Algodia) de toestemming om me te fotograferen. 
– Ik geef Algodia en Sud de France Développement/AD’OCC de toestemming om foto’s waar ik 

op verschijn vast te leggen, te kopiëren en openbaar te maken. 
– Ik geef de instelling ___________________________________ , in dit document aangeduid 

als de ‘geaccrediteerde instelling’ de toestemming om foto’s waar ik op verschijn vast te 
leggen, te kopiëren en openbaar te maken. 

– Ik zal op geen enkele vorm van vergoeding aanspraak kunnen maken. 

Ik ondergetekende: 

NAAM: 

VOORNAAM: 

ADRES VAN DE WOONPLAATS: 

TELEFOON: 

E-MAIL: 

geef de onderneming Algodia, vertegenwoordigd door m. Hervé LECLAIR, professioneel fotograaf verbonden aan Sud 

de France Développement, de toestemming om me te fotograferen in het kader van een promotiereportage van een 

toeristische instelling, op_______________________________ te _______________________________ . 

Conform de bepalingen betreffende het portretrecht en naamrecht: 

– Ik geef Sud de France Développement/AD’OCC de toestemming om de foto’s die in het kader van de huidige 
reportage genomen zijn vast te leggen, te kopiëren en openbaar te maken. De foto’s kunnen direct door Sud de 
France Développement gebruikt worden of aan derden overgemaakt worden (enkel ter promotie van de culturele 
instelling die als kader van de foto’s gebruikt wordt of ter promotie van de toeristische bestemming Sud de France 
en haar land- en wijnbouwproducten) via kanalen als: affiches, flyers, papieren brochures, internet, televisie, 
promotiemateriaal, stickers, raamstickers, merchandising, promotiedoeken, gevels van gebouwen, standjes, 
voertuigreclame en volgens alle huidige publicatieprocedures, evenals via alle procedures die op de datum van 
ondertekening van de huidige toestemming nog niet voorzien zijn of verwacht worden, op de vijf continenten, 
zonder enige vorm van volledige of gedeeltelijke beperking. De huidige toestemming wordt afgesloten voor een 
bepaalde duur van tien jaar die ingaat vanaf de eerste publicatie van Sud de France Développement/AD’OCC van 
de foto’s die in het kader van de huidige reportage genomen zijn. 

 

– Ik geef Algodia en de geaccrediteerde instelling de toestemming om de foto’s die in het kader van de huidige 
reportage genomen zijn, vast te leggen, te kopiëren en openbaar te maken met als doel ze te promoten via een 
van onderstaande kanalen: affiches, flyers, papieren brochures, internet, televisie, promotiemateriaal, stickers, 
raamstickers, merchandising, promotiedoeken, gevels van gebouwen, standjes, voertuigreclame en volgens alle 
bestaande publicatieprocedures die vandaag bestaan evenals via alle procedures die op de datum van 
ondertekening van de huidige toestemming nog niet voorzien zijn of verwacht worden, op de vijf continenten, 
zonder enige vorm van volledige of gedeeltelijke beperking. De huidige toestemming wordt afgesloten voor een 
bepaalde duur van tien jaar die ingaat vanaf de eerste publicatie van Algodia of de geaccrediteerde instelling van 
de foto’s die in het kader van de huidige reportage genomen zijn. 

 

– Ik ga er verder mee akkoord dat mijn foto, volledig of gedeeltelijk aangepast kan worden, via: 
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– Het toevoegen of gebruiken van opmerkingen, legendes of meer algemeen alle teksten geschreven 

door en naar eigen goeddunken van Sud de France Développement/AD’OCC, Algodia of de 

geaccrediteerde instelling, op voorwaarde dat de inhoud aangepast is aan de bovenvermelde 

doelstellingen; 

– Het aanbrengen van om het even welk logo; 

– Elke mogelijke vorm van reclame (advertenties, banners, affiches, enz.) van elke adverteerder en 

alle producten of diensten in lijn met de bovenvermelde doelstellingen; 

– Elke vorm van bewerking en aanpassing die noodzakelijk wordt geacht door Sud de France 

Développement/AD’OCC, Algodia of de geaccrediteerde instelling. 

Sud de France Développement/AD’OCC, Algodia en de geaccrediteerde instelling verbinden zich er uitdrukkelijk toe 

om geen foto’s te gebruiken die mogelijk schade berokkenen aan het privéleven of de reputatie van de personen, 

noch om de foto’s, het voorwerp van de huidige overeenkomst, te gebruiken in om het even welke pornografische, 

racistische, xenofobe of schadelijke context. Sud de France Développement/AD’OCC, Algodia en de geaccrediteerde 

instelling dienen, in de mate van het mogelijke en na een simpele aanvraag, een bewijs ter beschikking te stellen bij 

elke publicatie van de foto’s. 

Ik bevestig dat, indien nodig, de tegenovergestelde toepassing van de hierboven vermelde gebruiken en prestaties, op 

mij betrekking heeft indien het gaat over foto’s van mijn persoon, iets wat ik uitdrukkelijk erken. Na het lezen van 

deze voorwaarden erken ik over al mijn rechten te beschikken en zal ik geen aanspraak kunnen maken op een 

vergoeding voor het gebruik van rechten die in deze voorwaarden aan bod komen. 

Ik bevestig dat ik geen exclusief contract heb afgesloten om mijn naam en afbeelding te gebruiken. De keuze van 

domicilie wordt door beide partijen gemaakt op het adres dat in de voorwaarden vermeld wordt. Ik vrijwaar Sud de 

France Développement/AD’OCC, Algodia en de geaccrediteerde instelling van de gevolgen van elke onjuiste 

verklaring. 

Elke betwisting die voortvloeit uit de interpretatie of de uitvoering van de huidige voorwaarden valt onder de 

uitdrukkelijke bevoegdheid van de bevoegde rechtbanken van het Franse recht. 

Opgemaakt te _____________________________________, in de instelling 

_____________________________________________op ____________________________ 

HANDTEKENING VAN DE GEFOTOGRAFEERDE PERSOON: 


