General Data Protection Regulation
Algemene Verordening Gegevensbescherming
Privacy Verklaring van Marquise Model Agency

Betreft:
VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
van 27 april 2016

Betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van
Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).

30 april 2018

Identificatie
Marquise Model Agency
Geerdegemdries 55
2800
MECHELEN
tel. +32 15 430663
gsm. +475 492528
BTW: BE0515 860 945
Web: https://www.marquisemodels.eu
Zaakvoerder: Volders Leon
Gegevensverwerkingsverantwoordelijke: Volders Leon
Aard van de gegevens: door het AVG geklasseerd als gevoelig tot bijzonder gevoelig.

Subsidiaire verantwoordelijken van de gegevensverwerking:
One.com: hosting provider met zetel in Denemarken
Voor de informatie van de site en het forum, opgeslagen in zijn servers.
BVBA Van den Berghen & Co, accountants te Mechelen
Voor het verwerken van de facturen, fiscale fiches, onkostennota’s.
De respectievelijke fotografen blijven de eigenaar, copyrighthouder en gegevensverwerker
van hun eigen fotomateriaal. Alleen de foto’s die door MMA worden beheerd ressorteren
onder de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking.

Dit document geeft een reflectie van alle stappen en maatregelen genomen door Marquise
Model Agency om de Algemene Verordening Gegevensbescherming te implementeren.
Het geldt als de privacyverklaring van ons bedrijf. Samen met de algemene voorwaarden en
de Model Release, verzekeren ze de integriteit van onze gegevens en het waarborgen van alle
rechten van onze aangesloten modellen.
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Omgaan met de persoonsgegevens
1. Bron
MMA maakt gebruik van twee soorten persoonsgegevens: enerzijds het aanvraagformulier op
de site en anderzijds de verzameling van fotomateriaal dat voor het model wordt bijgehouden.
Kandidaat-modellen doen hun aanvraag door dit formulier in te vullen en ze weten dus welke
informatie ze met ons delen. Door het accepteren van onze algemene voorwaarden geven ze
toestemming voor het maken, opslaan, verwerken en publiceren van de foto’s door de
fotografen van Marquise Model Agency die hiervoor zijn geaccrediteerd.

2. Aanpassingen
Omdat het aanvraagformulier onvoldoende duidelijkheid verschafte rond beveiliging en
privacy, werd een nieuw intakedocument ontworpen dat rekening houdt met onze
consideraties op dit vlak (bijlage 1). Meer in het bijzonder werd dit document aangevuld met
de algemene voorwaarden (bijlage 2) en de verwijzing naar deze privacyverklaring, die voor
gelezen moeten aangevinkt worden.

3. Bekendmaking
In de algemene voorwaarden wordt expliciet verwezen naar de privacyverklaring (onderhavig
document).
De lijst van de fotografen is opgenomen in het Vademecum dat op datum wordt gebracht
telkens er zich wijzigingen voordoen. Dit Vademecum is ter beschikking van de modellen op
de gesloten Facebook groep en op het voorbehouden deel van de website.
Om zekerheid te hebben dat de modellen en hun ouders op de hoogte zijn gebracht, wordt
ook redundantie toegepast. Dezelfde informatie wordt extra gedeeld, onder meer via het
Model Release document (bijlage 3) dat elk model dient te ondertekenen.
Alle relevante informatie is verder ook nog beschikbaar via de website, in een aparte rubriek
GDPR en via de gesloten groep Marquise Model Agency op Facebook.

4. De Model Release (vrijgave van model)
Nog vóór de eerste fotosessie dient elk model (of de toezichthoudende volwassene) een
model release in te vullen, waarin de rechten en plichten van beide partijen duidelijk en
uitvoerig worden afgebakend, zowel met betrekking tot de fotoshoot als met het gebruik van
het hieruit volgend fotomateriaal. In de bijlagen is een exemplaar opgenomen.
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5. Toegankelijkheid
De modellen kunnen op eenvoudige vraag inzage krijgen van hun administratief dossier, met
daarin alle bescheiden die nodig zijn om hun opdrachten naar behoren uit te voeren. Ook de
gegevens in hun SQL databank zijn vrij opvraagbaar. Daarnaast wordt van hen verwacht dat
ze minstens om de zes maanden hun gegevens op datum brengen: het gaat hier veelal om
biometrische gegevens die aan een evolutie zijn onderworpen. Verder worden hun gegevens
telkens geverifieerd als ze zich op de hoofdzetel aanbieden.
De kwalitatief geselecteerde foto’s van de modellen kunnen steeds worden opgevraagd en via
onze eigen cloud worden verzonden: alle modellen hebben hier op eenvoudige aanvraag
toegang. Omdat het copyright bij de fotograaf berust, is hij de gegevensverwerker voor alle
foto’s die niet door MMA werden gepubliceerd.
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Beveiliging van de gegevens
1. Fysieke beveiliging
1.1 Beveiliging van de persoonsgegevens
Alle persoonsgegevens die we registreren, worden bewaard in een databank (Access) op een
Synology NAS, type DS1517+. Deze NAS staat in een afgesloten ruimte met een deur met
dubbel veiligheidsslot, onder permanente camerabewaking en met een inbraakpreventiealarm
met rechtstreekse toegang tot de diensten van Securitas en in tweede instantie, de lokale
politie.
Backups worden dagelijks gemaakt, op dezelfde NAS, maar om veiligheidsredenen worden deze
nogmaals gekopieerd op een backupserver. Updates van de software gebeuren automatisch.
Er is maandelijks voorzien in data scrubbing van de Raid5 schijven.
Alle foto-opnamen van de modellen staan in een archief op een andere Synology NAS, type
DS413. Er wordt een wekelijkse backup genomen op externe schijven, via Acronis True Image.
Het netwerk is beschermd door:
- een hardware firewall op het niveau van de router
- een software firewall, ingebouwd in Microsoft Windows Pro 10.
- een actief antivirusprogramma (Kaspersky)
- een actief anti malwareprogramma (Malwarebytes)
- een programma tegen rootkitaanvallen als ransomware (Cryptoprevent)

1.2 Beveiliging van de website
We beheren deze site tot op het niveau van webmaster. Dit gedeelte valt onder de
verantwoordelijkheid van de gegevensverwerker. Omdat de site wordt gehost bij One.com
(Denemarken) zijn zij verantwoordelijk voor het gegevensbeheer op het niveau van de internet
backbone, omdat wij daar geen toegang hebben. Voor de verwerking van deze gegevens
hebben we een contract met One.com.
De site heeft een back-end waar de persoonsgegevens via de aanvraagformulieren in een
MySQL-database worden opgeslagen. De toegang hiertoe wordt beperkt door strikte privileges
en sterke wachtwoorden. Er bestaat een backup op de NAS. Voor dagelijks en praktisch gebruik
wordt de MySQL-database omgezet naar Accesstabellen en formulieren.
Communicatie met de host-server loopt via een virtual private network (NordVPN) en is dus
SSL versleuteld.
1.3 Beveiliging van de Cloud
MMA heeft een eigen cloud voor het fotobeheer. Dit is een doorgeefluik voor de foto’s van de
modellen. De cloudserver staat in dezelfde afgesloten ruimte en is alleen voor de
verantwoordelijke voor de gegevensverwerking toegankelijk, via een password en login.
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1.4 Het Magazine
MMA geeft een tweemaandelijks digitaal tijdschrift uit (“Marquise Models”). In dit magazine
plaatsen we geselecteerde foto’s die in de afgelopen twee maanden van de modellen zijn
gemaakt, met het oog op hun verdere promotie. De bronbestanden in .idd en .pdf staan op
de NAS-server DS1517+, waarvan de beveiliging hierboven is besproken.
1.5 Facebook
Marquise Models maakt gebruik van 4 faceboekgroepen, waarvan er drie niet toegankelijk zijn
voor buitenstaanders. De open groep toont een selectie van recente foto’s van onze modellen.
Deze foto’s worden gepubliceerd op vraag en met toestemming van de betrokken modellen.
Verder is hier de interne regelgeving van de Facebook_administratie van kracht.

1.6 Digitals en sed cards
Modellen gebruiken digitals en sed cards voor hun promotie. Beide kunnen zowel bestaan in
een digitale als afgedrukte vorm. De sed kaarten worden bewaard door de modellen, maar het
agentschap beschikt over voldoende exemplaren voor publicitaire doeleinden. Deze worden in
speciale fichiers bewaard in een afgesloten ruimte.
1.7 Administratieve dossiers.
Aangezien aan de modellen meerdere documenten ter kennisgeving of voor toestemming ter
ondertekening worden voorgelegd, is het nodig een papieren administratief dossier hiervan bij
te houden. Dit dossier bevat dus de bewijsstukken, en de stukken die snel ter inzage moeten
beschikbaar zijn. Per model is er één fysiek dossier, dat wordt bewaard in een afgesloten
ladenkast in een afsluitbare ruimte. Het dossier is steeds voor de modellen ter inzage zichtbaar.
Alleen de verantwoordelijke van de gegevensverwerking heeft toegang tot de papieren
dossiers van de modellen.
1.8 Het Vademecum
Het Vademecum bevat alle nuttige informatie die nodig is om het model professioneel te laten
functioneren binnen MMA. De laatste versie (vs 2.2) van deze praktische gids is herschreven
met het oog op de regelgeving van de AVG. Alle modellen verklaren kennis te hebben genomen
van de inhoud van het Vademecum.
1.9 Wettelijke documenten
Facturen, fiscale fiches, BTW gegevens en klantengegevens worden overgemaakt aan ons
boekhoudkantoor BVBA Van den Berghen & Co te Mechelen. Modellen krijgen een kopie van
hun onkostennota’s en hun fiscale fiche. Voor de verwerking van deze gegevens hebben we
een contract met het accountantkantoor.
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2. Digitale beveiliging
Toegang tot de beide NAS systemen is versleuteld en voorzien van een geldig ‘Let’s Encode’
certificaat.
De website https//www.marquisemodels.eu is beveiligd met SSL, en authentificatie gebeurt via
een geldig Comodo certificaat.
De website bevat geen publiciteit, heeft geen tracking cookies, noch functionele cookies. Met
een rapport van Cookiebot wordt inderdaad bevestigd dat de site géén cookies bevat (bijlage
4). Gebruiker hoeven niet te vrezen dat ze worden gevolgd.
Persoonsgegevens worden nooit commercieel verhandeld. Aan potentiële opdrachtgevers
kunnen foto’s en ander promomateriaal worden doorgestuurd. De modellen hebben daarvoor
hun toestemming verleend bij het onderschrijven van de algemene voorwaarden.
Toegang tot de back-end is gebonden aan strikte privileges die de administrator beheert en
daarnaast gebonden aan login en password. Alleen de verwerkingsverantwoordelijke heeft
toegang, naast één persoon die verantwoordelijk is voor de castings (verwerker).
De toegang van de cloud is gebonden aan shares met privileges. Modellen kunnen alleen hun
eigen foto’s zien, fotografen hebben toegang tot de mappen van de modellen om daar de
gevraagde foto’s te kunnen plaatsen. Alle betrokkenen moeten inloggen met login en
password.

3. Data Protection Officer
Omdat Marquise Model Agency niet onder de criteria valt die ter zake gelden, is er geen DPO
aangesteld.

4. Datalekken
Alle mogelijke maatregelen zijn genomen om technische datalekken te voorkomen (zie
beveiliging). In het zeldzame voorkomende geval zullen de betrokken instanties binnen de 72
uren worden ingelicht.
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Einde van de aansluiting
Modellen die het agentschap verlaten, zien hun gegevens binnen de 24 uur verwijderd van de
site en de groepen die MMA op Facebook heeft opgericht. Ook hun aanvraagformulier wordt
verwijderd. Deze gegevens worden definitief en onherroepelijk gewist.
Een model dat achteraf een nieuwe aansluiting wenst, kan deze onder bepaalde voorwaarden
bekomen door een nieuw aansluitingsformulier in te vullen en opnieuw kennis te nemen van
de algemene voorwaarden, de toetredingsvoorwaarden en de privacy statements en deze voor
gezien te ondertekenen.
De wettelijk verplichte documenten (contracten, fiscale fiches, onkostennota’s, facturen …)
die bewijsstukken vormen voor de fiscus, de BTW-administratie en de boekhouding, blijven
echter steeds bewaard.
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Overzicht van de maatregelen
De volgende stappen werden door Marquise Model Agency genomen om de regelgeving van
de AVG binnen het agentschap te incorporeren:
3/03/2018:

Kennisneming van de EU-verordening 2016/679 van 27 april 2016.

18/04/2018: Controle van de website ivm tracking cookies
24/04/2018: Workshop over de GDPR door de FGA (Fotogroep Antwerpen)
26/04/2018: Verwijderen van alle niet-actieve modellen uit de bestanden en de site
06/05/2018: Nieuwe Model Release in overeenstemming met GDPR
11/05/2018: Scwitch: GDPR-sessie. PowerPoint presentatie
14/05/2018: Nieuwe aanvraagformulieren in overeenstemming met GDPR
16/05/2018: Nieuwe Algemene voorwaarden ter verplichte kennisneming
19/05/2018: Vademecum vs. 2.1 bewerkt en aangepast aan de GDPR
20/12/2018: Vademecum vs. 2.2 aangepast

Literatuur:
Originele tekst van de verordening: https://www.eugdpr.org/eugdpr.org.html
Nucleus e-book: Hoe maak je jouw bedrijf GDPR compliant?
GDPR. De nieuwe privacywetgeving, whitepaper door Carl Van de Velde
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Algemene Voorwaarden
1. Toetreding tot Marquise Model Agency als model kan alleen geschieden onder de
voorwaarden hieronder bepaald. Schending van deze voorwaarden kan de onmiddellijke
verwijdering uit het agentschap tot gevolg hebben.
2. De kandidaten verklaren kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en
ze te aanvaarden.
3. De algemene voorwaarden stipuleren een reeks rechten en plichten voor beide partijen.

4. Aanvragen tot aansluiting kunnen alleen worden ingediend via het inschrijvingsformulier
op de website https://www.marquisemodels.eu, rubriek “Model worden”. Alle andere
vormen van inschrijving worden verworpen.
De kandidaten verklaren dat ze het aanvraagformulier volledig en naar best vermogen hebben
ingevuld. De persoonsgegevens die hierin worden verstrekt, vallen volledig onder de
bescherming van de AVG (Algemene Verordening Gegevensverwerking) en worden behandeld
in overeenstemming met onze privacyverklaring. Ze bevestigen dat ze deze verklaring hebben
gelezen en dat ze op de hoogte werden gebracht van het feit dat ze een permanent
inzagerecht hebben.
5. Marquise Model Agency beslist autonoom over de acceptatie van de modellen, zonder zijn
beslissing uitvoerig te moeten motiveren.
6. De modellen – of bij minderjarigheid de toeziende meerderjarige(n), ouders of voogd geven hun expliciete toestemming voor het maken, opslaan, bewerken en publiceren van
foto’s volgens de modaliteiten van de privacyverklaring. Het gaat hier uitsluitend om opnamen
die gemaakt zijn door fotografen van MMA, die hiervoor gecertificeerd werden. Een lijst van
deze fotografen staat in het Vademecum, dat door Marquise Models bij de modellen wordt
verspreid. Tevens verklaren ze dat ze op de hoogte zijn dat hun gegevens en foto’s kunnen
worden doorgestuurd op vraag van potentiële opdrachtgevers of voor andere
promotiedoeleinden. Onder geen voorwaarde worden deze persoonsgegevens verhandeld of
tegen betaling ter beschikking gesteld.
7. De modellen onderschrijven een ethische beroepscode. Zij zullen de gegevens die hen
worden toevertrouwd met discretie behandelen en niet aan derden buiten het agentschap
kenbaar maken. Ze zullen zich in het openbaar respectvol uitlaten over MMA en geen
activiteiten verrichten die de goede naam van het agentschap kunnen schaden.
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8. De betrekkingen tussen het model en MMA worden geregeld via een contractuele
overeenkomst. Beginnende modellen krijgen een stagecontract, ervaren modellen een
contract van onbepaalde duur. Commerciële opdrachten veronderstellen dat het model zich
op een professioneel niveau kan bewegen en beschikt over de nodige ervaring, opleiding en
een gedegen portfolio.
9. Alle commerciële opdrachten voldoen aan de wettelijke vereisten. De modellen krijgen een
onkostennota, de dienst wordt gefactureerd en een fiscale fiche wordt opgemaakt. Onder
geen voorwaarde wordt zwartwerk getolereerd. Ook wordt de reglementering op de
kinderarbeid in al zijn volheid toegepast.
10. Alle commerciële opdrachten dienen via het agentschap te verlopen. Het is het model niet
toegestaan op eigen initiatief tegen betaling opdrachten te accepteren.
11. In principe is het maken van niet-betaalde opdrachten (zogenaamde TFP) met fotografen
buiten het agentschap niet toegelaten. Uitzonderingen hierop kunnen worden gemaakt, als
de belangen van het model en het agentschap hiermee worden gediend. Deze toestemming
dient expliciet te worden verleend door het modellenbureau.
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V.

MODEL RELEASE
Vrijgave van model
Tussen: …………………………………………………………………………………………………………………………………
[bij minderjarigheid vertegenwoordigd door de ouders, dhr./mevr.]
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
wonende te
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
hierna genoemd ”het model”
en
Het agentschap MARQUISE MODEL AGENCY, met zetel gevestigd te 2800 Mechelen,
Geerdegemdries 55, ingeschreven in de kruispuntbank der ondernemingen onder het
nummer 0515.860.945, vertegenwoordigd door de zaakvoerder Leon Volders als
verantwoordelijke voor de gegevensverwerking
hierna genoemd “het agentschap” of “MMA”,
overwegende dat modellen die zich bij ons wensen aan te sluiten dienen te worden voorzien
van het nodige materiaal om een professioneel niveau te kunnen bereiken en handhaven;
overwegende dat dit niet alleen opleiding en training omvat, maar ook een continue
toelevering van foto en video-opnamen om steeds over recent materiaal te beschikken;
overwegende dat de geldende Europese wetgeving op de privacy (General Data Protection
Regulation of Algemene Verordening Gegevensverwerking) die ingaat op 25 mei 2018 hier
bijzondere eisen stelt om de belangen van alle betrokkenen veilig te stellen;
overwegende dat MMA over de nodige middelen beschikt om dit tot stand te brengen;
wordt overeengekomen als volgt:

art. 1. Voorwerp
Het model en de gecertificeerde fotografen van MMA gaan een samenwerkingsverband aan
om fotosessies in te richten met de bedoeling het model van recente en voldoende opnamen
te voorzien om professioneel te kunnen functioneren. Dit samenwerkingsverband is geldig
tot opzegging en bindt zowel het agentschap als het model door hun handtekening.

art. 2. Relatie model-fotograaf
De basis van deze samenwerking is wederzijds respect en openheid. Zowel het model als de
fotograaf zullen de menselijke waarde, de goede naam en de persoonlijke integriteit van
elkaar niet aantasten. In het bijzonder zal de fotograaf erover waken geen eisen te stellen
waar het model niet kan of wil aan beantwoorden.
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Het model zal de directieven van de fotograaf naar best vermogen uitvoeren. Er wordt
gestreefd naar het leveren van de hoogst mogelijke kwalitatieve foto’s. Dit is een intentie-,
maar geen resultaatsverbintenis van beiden.
Zowel fotograaf als model verklaren uitdrukkelijk met elke fotosessie in te stemmen. Als dit
niet het geval is, kan de sessie niet doorgaan.
art. 3. Doel, aanwending en rechten
[definitie van de termen: we verstaan onder foto of opname elk resultaat van de activiteit van
een camerasluiter, de louter digitale vorm (van raw tot bewerkt) en elke vorm van afdruk ervan
op om het even welke drager]
De opnamen worden gebruikt voor administratieve doeleinden, voor de persoonlijke
promotie van het model en voor het uitbreiden van de portfolio van de fotograaf.
Voor het agentschap:
De opnamen kunnen intern worden aangewend om het administratief dossier aan te vullen
of op datum te brengen. Een selectie van de opnamen kan in het tweemaandelijkse tijdschrift
van MMA worden opgenomen of op Facebook worden geplaatst. Deze selectie
wordt doorgezonden naar de map van de modellen in onze cloud. Deze map is alleen
toegankelijk voor het model zélf en de betrokken fotografen.
Verder kunnen opnamen worden gebruikt voor het ontwerpen van een sed card, voor een
toegangsbadge, voor promotiemateriaal (flyers, folders, affiches…) en als voorbeeld voor
potentiële opdrachtgevers.
Voor de fotograaf:
De fotograaf stelt een selectie van de gemaakte opnamen van MMA-modellen ter beschikking
van het agentschap. Het agentschap mag dit materiaal aanwenden binnen de hogergenoemde
toepassingen.
De fotograaf behoudt het copyright op zijn werk, in de volste betekenis van het auteursrecht.
Hij mag de foto’s kopiëren, naar goeddunken bewerken, en aanwenden voor zijn persoonlijke
promotie als portfolio, tentoonstellingen, competities en op zijn website.
Voor het model:
Het model mag de foto’s gebruiken voor persoonlijke promotie (website, sociale media,
portfolio, …) in zoverre het verband met het agentschap en de fotograaf duidelijk is. Het is niet
toegestaan dit materiaal te gebruiken op een website of promomateriaal van een ander
agentschap.
Commercieel gebruik van de opname is uitsluitend toegestaan met instemming van beide
partijen: hieronder valt het verkopen, ruilen of verhandelen van de foto voor speciën of enige
andere waarde. Mits akkoord van beide partijen kan een verdeelsleutel worden afgesproken.
Het is het model verboden de opnamen of hun afdruk op enige wijze te veranderen zonder de
voorafgaande toestemming van de fotograaf. Hieronder vallen wijzigingen van de compositie
(bijsnijden), resolutie, kleuren, formaat en vooral het verwijderen van de identiteit van de
fotograaf door het weglaten of wissen van de signatuur of copyrightnota.
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Het model behoudt het portretrecht op haar foto’s en kan dus weigeren dat bepaalde foto’s
publiek worden gemaakt. Zij dient hiervan de fotograaf zo snel mogelijk op de hoogte te
brengen. Ze heeft het recht op naamsvermelding bij elke publicatie van haar foto’s.

art. 4. Vergoedingen
Model en MMA-fotograaf dragen voor een fotosessie – elk voor zich – de kosten eigen aan
hun prestatie. Dit principe is bekend als TFP (Time For Photographs of Time for Prints).
Bijkomende kosten voor kleding, visagie, props en styling worden gedragen door het model,
tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.
Verplaatsingskosten, maaltijden of andere uitgaven worden niet voorzien, tenzij schriftelijk
vastgelegd voorafgaand aan de shoot.
art. 5. Herroepbaarheid en verworvenheden
Een model kan haar portretrecht inroepen om een foto te laten verwijderen na kennisname
van de inhoud ervan. Zij beschikt hiervoor over een redelijke termijn nadat ze de foto’s heeft
kunnen evalueren.
Alle opnamen die echter werden gepubliceerd en door het model geaccepteerd
veronderstellen een permanente stilzwijgende en verworven toestemming. Het model kan
die dus achteraf niet herroepen, tenzij ze hiervoor een rechtsgrond van gerechtvaardigd
belang kan aanhalen.

art. 6. Duur van de overeenkomst

Huidige overeenkomst wordt gesloten voor onbepaalde termijn
Elke partij heeft de mogelijkheid om een einde te stellen aan huidige overeenkomst middels
naleving van een opzegtermijn van 3 maanden die aan de andere partij wordt betekend via
een aangetekend schrijven.
De opzegtermijn zal ingaan de derde werkdag na het versturen van de aangetekende brief en
zal een einde nemen bij het verstrijken van de termijn voorzien in tweede paragraaf. Het einde
van de vooropzeg zal samenlopen met het einde van een burgerlijke maand.
Er wordt overeengekomen dat de prestaties, die voor de kennisgeving van de beëindiging van
de overeenkomst door het model werden aanvaard, zullen worden uitgevoerd.
art. 7. Onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst

Elk van de partijen kunnen de overeenkomst onmiddellijk en zonder vooropzeg beëindigen en
dit middels het verzenden van een aangetekend schrijven dat uitwerking zal hebben op de
derde werkdag na de datum van haar verzending in geval:
•

•

het model beslist om definitief te stoppen met zijn/haar carrière als model, mannequin
of hostess; in dat geval verplicht het model zich om twee jaar lang geen modelwerk, fotoof catwalkactiviteiten meer te verrichten voor derden.
van ontbinding, faillissement of verzoek tot gerechtelijk concordaat van de andere partij.
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art. 8. Toepasselijk recht en bevoegdheid

De huidige overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht en dit ongeacht de plaats
waar het model zijn/haar prestaties levert. Onverminderd de bepalingen van dit contract geldt
het Koninklijk besluit van 11 maart 1993 betreffende de kinderarbeid.
In geval van geschillen zal enkel de rechtbank van Mechelen bevoegd zijn.

art. 9. Nietigheid

De geldigheid van huidige overeenkomst kan niet worden aangetast door de nietigheid van
één of meerdere van de hierboven vermelde beschikkingen.

art. 10. Ouderlijke toestemming (vereist bij minderjarigen)
Met hun handtekening geeft/geven de houders van het ouderlijk gezag hierbij toestemming
aan hun minderjarig kind om model te staan en aan de fotosessies deel te nemen van MMA.

Gedaan te ………………………………….. in 2 exemplaren op ……………………………………….

Voor het agentschap,
Handtekening,

Het model of de verantwoordelijke ouder,
Handtekening, voorafgegaan van de handgeschreven
vermelding “gelezen en goedgekeurd”

L. Volders,
Zaakvoerder Marquise Model Agency

Form. 11/2018
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