
 
 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN SPACEMODELS 

Spacemodels is een joint venture,  gevestigd te Uden, ingeschreven bij de Kamer 

van Koophandel als Dennis Engels, Photography & Videography kvk 68068891 en 

Sterre Claus, Model(scout) kvk 72412127 

ALGEMEEN 

Als Spacemodels behartigen wij de belangen van onze modellen. Daarom gelden, 

indien er een boekingsovereenkomst tot stand is gekomen tussen opdrachtgever en 

model, alle onderstaande boekingsvoorwaarden. Deze boekingsvoorwaarden gaan 

vóór de algemene voorwaarden van de opdrachtgever tenzij anders schriftelijk is 

overeengekomen.  

BOEKINGSOVEREENKOMST  

Een boekingsovereenkomst is een overeenkomst tussen de opdrachtgever en het 

model. Het model verbindt zich tot het verlenen van enkele diensten op een 

bepaalde datum en het afstaan van publicatierechten voor bepaalde tijd aan de 

opdrachtgever; de opdrachtgever verbindt zich tot de betaling aan Spacemodels voor 

verleende diensten door model en Spacemodels. De boekingsovereenkomst komt tot 

stand wanneer een opdrachtgever zich via Spacemodels met het model verbindt tot 

afname van deze diensten en publicatierechten voor een bepaald bedrag.   

STANDAARDTARIEVEN 

De standaardtarieven bestaan uit een vergoeding voor werkzaamheden publicatie 

rechten. Daarnaast factureert Spacemodels een 20% agency service vergoeding. 

Spacemodels heeft de standaardtarieven beschikbaar.  

Deze kunnen opgevraagd via hey@spacemodels.nl 

Modellen kunnen geboekt worden per hele dag, halve dag of per uur. 

1. Dagtarief: dit tarief wordt in rekening gebracht bij boekingen van 1 dag. Het 

model staat in dit geval feitelijk 8 uur ter beschikking van de opdrachtgever. 

Indien het filmopnamen betreft, staat het model feitelijk 10 uur ter beschikking 

van de opdrachtgever. 

2. Halve dag tarief: een halve dag bestaat uit 4 uur en dient in ieder geval te 

eindigen voor 13.00 uur, dan wel aan te vangen na 14.00 uur en uiterlijk 

eindigen om 21.00 uur.  

3. Uurtarief: dit tarief wordt gehanteerd bij boekingen van minder dan 4 uur per 

dag. Bij individuele boekingen van 1 uur of minder wordt het uurtarief in 

rekening gebracht, vermeerderd met €25,-. 

4. Repetitie/doorpas tarieven. Voor repetitie en doorpas sessies van maximaal 2 

uur geldt de helft van het standaard uurtarief. Voor ieder volgend uur wordt het 

standaard uurtarief berekend.   
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BIJZONDERE TOESLAGEN BOVENOP HET STANDAARDTARIEF:  

1. Voor opdrachten tussen 24.00 en 8.00 uur bedraagt de toeslag +50% 

2. Voor billboards, abri’s, trams, bussen, affiches, posters en displays   

3. Voor commercials op de Nederlandse zenders of buiten Nederland. 

4. Voor bioscoop- of t commercials en/of live shows en/of presentaties. 

5. Voor exclusiviteit van het model, door de opdrachtgever bedongen.  

6. Voor gebruik in buiten Nederland gelden tarieven op afspraak. 

TOESLAGEN PLUS AANVULLENDE SCHRIFTELIJKE AFSPRAKEN  

ALLEEN OP TOEPASSING VOOR MODELLEN VAN 18 JAAR OF OUDER: 

1. Voor lingerie opnamen bedraagt de toeslag +50%. 

2. Voor (kunstzinnige) naaktopnamen bedraagt de toeslag +100%  

   

PUBLICATIERECHTEN 

Bij foto-opdrachten verkrijgt de opdrachtgever tegen betaling van het standaardtarief 

het publicatierecht om gedurende een periode van 1.5 jaar na de boekingsdatum 

binnen Nederland, het fotomateriaal gemaakt op de boekingsdatum te publiceren in 

dag -en weekbladen en reclamefolders met een maximale oplage van 600.000 

gedrukte exemplaren. De opdrachtgever heeft een meldplicht aan Spacemodels ten 

aanzien van iedere wijziging en/of aanpassing en/of omzetting van materiaal, waarbij 

het model en/of materiaal en/of de publicatierechten anders worden gebruikt dan 

schriftelijk is overeengekomen. 

  

OPTIES 

Het model kan via Spacemodels aan de (beoogde) opdrachtgever het 

voorrangsrecht verlenen om het model voor een bepaalde datum te boeken.  

Opties dienen meer dan 24 uur, en voor in het buitenland woonachtige of 

verblijvende modellen 48 uur, voor de boekingsdatum te worden omgezet in een 

boeking. De optierechten komen automatisch te vervallen bij niet-tijdige bevestiging.     

 

REISKOSTEN BINNEN NEDERLAND 

Binnen Nederland: aan de opdrachtgever worden volledige reiskosten, gebaseerd op 

een vergoeding tweede klasse per trein tussen verblijfplaats van het model en de 

opdrachtlocatie doorberekend.   

 

REISKOSTEN BUITEN NEDERLAND 

In het geval van vervoer per vliegtuig op basis van toeristenklasse; de opdrachtgever 

dient ook de gemaakte taxikosten te vergoeden.  Reis- en verblijfkosten voor 

buitenlandse reizen dienen door de opdrachtgever te worden voldaan. Reis- en 

verblijfkosten voor in het buitenland wonende of verblijvende modellen worden 

volledig in rekening gebracht aan de opdrachtgever. Alle vergoedingen zijn excl BTW 

 

ANNULERINGEN 

Kosteloos Annulering tenminste 48 uur 
voor aanvang van de boeking  

In Nederland wonende modellen 

Kosteloos Annulering tenminste 72 uur 
voor aanvang van de boeking  

In buitenland verblijvende modellen 



50% wordt 
in rekening 
gebracht  

Annulering tussen de 48 en 24 
uur voor de aanvang van de 
boeking 

In Nederland wonende modellen 

50% wordt 
in rekening 
gebracht 

Annulering tussen de 72 uur 
en 24 uur voor de aanvang van 
de boeking 

In buitenland verblijvende modellen 

100% Annulering voor de aanvang 
van de boeking.  

Het gehele overeengekomen 
honorarium is verschuldigd. Bij 
meerdaags boekingen is de 
opzegtermijn even lang als de 
boeking. Wordt de termijn niet 
aangehouden, dan is het volledige 
overeengekomen tarief 
verschuldigd. 

 Mooi weer boeking 
Bij aanvang van boeking dient 
u expliciet door te geven dat 
het om een “mooi weer 
boeking” gaat 

Eerste annulering: geen kosten 
Tweede annulering: 50%  
Derde annulering: 100% 

 

FACTUURBEDRAG 

Het factuurbedrag is de optelsom van de model fee bestaande uit de door het model 

gedeclareerde standaardtarieven, royalty’s, standaard en bijzondere toeslagen en de 

reistijd, en de agency fee van 20% welke berekend worden over de model fee en 

reistijd van model. 

 

BETALINGEN 

Spacemodels factureert de opdrachtgever namens het model. De opdrachtgever 

dient, binnen 30 dagen na de op de factuur vermelde datum, het factuurbedrag 

overgemaakt te hebben op de rekening van Spacemodels, onder vermelding van het 

factuurnummer.  

 

IN GEBREKE STELLEN NIET BETALEN  

1. Vanaf de dag dat de betalingstermijn is verstreken, is de opdrachtgever 1,5 % 

rente per maand verschuldigd, waarbij gedeelten van een maand voor een volle 

maand worden gerekend.  

2. Alle kosten welke door Spacemodels namens model moeten worden gemaakt ter 

effectuering van de rechten van het model en/of Spacemodels alsmede alle 

gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de 

opdrachtgever.  

3. Buitengerechtelijke kosten zijn door de opdrachtgever zonder sommatie of 

ingebrekestelling verschuldigd in alle gevallen waarin het model en/of Spacemodels 

voor het incasseren van de vordering of het handhaven van haar rechten een 

rechtskundige heeft moeten inschakelen. 

4. De opdrachtgever verkrijgt eerst dan recht tot gebruik van de gemaakte opnames 

nadat betaling van der ter zake verschuldigde bedragen heeft plaatsgevonden. 

5. Alle betalingen van de boetes verlopen via Spacemodels die er zorg voor draagt 

dat de gelden aan het desbetreffende model worden overgemaakt. 



 

AANSPRAKELIJKHEID  

Spacemodels is niet aansprakelijk voor schade, die mocht zijn ontstaan, wanneer het 

model enige afspraak, al dan niet door tussenkomst van Spacemodels tussen 

opdrachtgever en model tot stand is gekomen, niet of gebrekkig nakomt. De 

opdrachtgever stelt zich aansprakelijk voor alle schade die uit een (boeking) 

overeenkomst mocht voortvloeien voor het model en Spacemodels 

GESCHILLENREGELING  

Op deze boekingsvoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. Alle uit een 

met het model gesloten overeenkomst voortvloeiende geschillen worden beoordeeld 

naar Nederlands recht en dienen te worden gebracht voor de bevoegde rechter te 

Den Bosch. 

. 


