ONJOBS FOTO & VIDEO
Bewijs van Toestemming / Quitclaim
Ondergetekende:
Naam (voluit):
Adres:
Postcode & woonplaats:
Telefoonnummer:
Burger Service Nummer (BSN):
Hierbij verklaart ondergetekende (hierna: model) te hebben meegewerkt aan (fotografie- en) filmopnames voor
de video van OnJobs in opdracht van (naam Opdrachtgever)
Model doet hierbij afstand van zijn/haar portretrechten en overige (intellectuele) eigendomsrechten op alle foto’s
en video/film (hierna: Beeldmateriaal) die op de dag van de (foto- en) videoshoot zijn gemaakt in opdracht van
OnJobs en uitgevoerd door ZIEN24. Model verklaart dat hij/zij OnJobs en opdrachtgever vrijwaart van elke vorm
van aanspraak(en) op het portretrecht.
De video t.b.v. opdrachtgever is bestemd voor promotie en werving van medewerkers in de breedste zin van het
woord (openbaar maken en verveelvoudigen). Het model verklaart geen bezwaar te maken tegen
openbaarmaking van de gemaakte opnamen in de breedste zin van het woord. En dat uitsluitend OnJobs en
opdrachtgever beslissen over de uiteindelijke openbaarmaking van de opnamen.
Het materiaal zal maximaal 5 jaar gebruikt worden tot eind 2024. De (foto’s en) video/filmmateriaal zal niet
worden gebruikt voor billboards, vrachtwagens noch als onderdeel van TV-commercials. Wel kan het worden
gebruikt voor commerciële doeleinden voor het aanprijzen van diensten en producten van OnJobs en
opdrachtgever op o.a. websites, e-mails, brieven, online advertenties, gedrukt advertentiemateriaal en op social
media. Deze dienstverlening beperkt zich tot activiteiten gericht op het aantrekken en werven van nieuwe
medewerkers in de breedste zin van het woord.
Het Model verleent ZIEN24 die het beeldmateriaal in opdracht van OnJobs heeft gemaakt, dit voor onbepaalde tijd
te gebruiken
OnJobs is niet verplicht de identiteit van het model te gebruiken bij gebruik van het beeldmateriaal waarop het
model staat afgebeeld. Voor toestemming van Model voor het gebruik van het beeldmateriaal is OnJobs geen
vergoeding verplicht. OnJobs evenals partners t.a.v. de fotoshoot zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor
eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de (foto- en) filmshoot. Doormiddel van ondertekening van
dit document (quitclaim), verklaart het model voor nu en in de toekomst afstand te doen van alle rechten
dienaangaande en het portretrecht van ondergetekende in het bijzonder.
Aldus overeengekomen en voor akkoord ondertekend,
____________________________________________
Naam
____________________________________________
Handtekening
___________________________________________
Datum

