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Koninklijke Atletiekclub A.S. RIEME vzw 

OVEREENKOMST tot OVERDRACHT van RECHTEN 

     RL: 57     Datum uitgave : 12 september 2014 Versie: 0 

 

Model  

Naam:  

 

Adres:  

 

 

 

Ik verklaar hierbij kennis te hebben genomen van de mogelijke reproductievormen en de  

verspreiding van foto’s.  

Ik erken dat de beelden onvermijdelijk de herkenbaarheid van en identificatie met het model  

inhouden en dat zulks niet is te aanzien als een inbreuk op de persoonlijkheid- en/of  

integriteitrechten, meer in het bijzonder het recht op afbeelding. 

Ik draag hierbij uitdrukkelijk, onherroepelijk en op niet-exclusieve wijze alle rechten  

betreffende het fotomateriaal dat genomen werd tijdens de meetings, veldlopen en 

clubevenementen van AS Rieme vzw waaraan ik deelnam, over aan AS Rieme vzw, met dien 

verstande dat AS Rieme vzw het recht heeft deze foto’s te bewerken, vervormen en voorzien van 

tekst, zonder de persoonlijkheidsrechten, de eer en integriteit van het model of mezelf te 

schenden. 

Deze overdracht van rechten omvat ondermeer het recht om de foto’s te (laten) reproduceren,  

verspreiden en publiceren via gelijk welke reproductiemethode, daarin begrepen doch niet  

beperkt tot publicatie online, via bannering, in brochures, nieuwsbrieven, postkaarten, posters,  

flyers, boeken en ander drukwerk, videomateriaal, smartphone apps en alle toekomstige, nog  

niet ontwikkelde reproductievormen.  

De huidige overdracht van rechten slaat op de algeheelheid van de aan het fotomateriaal  

verbonden reproductierechten, distributierechten en persoonlijkheidsrechten, verloopt “om  

niet” en te kosteloze titel, voor de wettelijke geldigheidsduur van de rechten en voor de wereld. 

Zowel in mijn eigen naam als in naam van het model waarvoor ik mij sterk maak, zie ik  

dienaangaande af van enige vordering of procedure jegens AS Rieme vzw of diens rechtsopvolgers. 

 

Datum en handtekening,  voorafgegaan door de vermelding “gelezen en goedgekeurd” 

Handtekening Model:       (evt.) Handtekening wettelijk vertegenwoordiger: 

(indien lid minderjarig is, handtekening van ouder/voogd) 

 

 


