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Overeenkomst fotografen 

Seizoen 2022-2023 

 

 
 
 

Tussen: 

 

1. De Gymnastiekfederatie Vlaanderen vzw 

 

Naam: Gymnastiekfederatie Vlaanderen vzw 

Adres: Zuiderlaan 13 – 9000 Gent 

Tel.: 09-243 12 00 

E-mail: info@gymfed.be  

 

hierna genoemd “Gymfed”; 

 

 

2. De fotograaf  

 

Naam:   

 

Adres:  

 

Tel:   

 

E-mail:   

 

hierna genoemd “de fotograaf”;  

 

wordt het volgende overeengekomen: 

 

De fotograaf geeft via www.gymfed.be/fotografen door tijdens welke 

activiteiten/opleidingen/wedstrijden hij/zij aanwezig wenst te zijn. Gymfed bezorgt de fotograaf in 

de week voor de wedstrijd de praktische info betreffende het wedstrijdweekend. De fotograaf krijgt 

toelating tot het nemen van foto’s van de deelnemers en aanwezigen op de afgesproken 

activiteiten/opleidingen/wedstrijden. Gymfed geeft de desbetreffende fotograaf de toestemming om 

de gemaakte foto’s eveneens te publiceren via zijn/haar communicatiekanalen. Indien iemand 

uitgesloten wenst te worden van deze foto’s dient deze persoon Gymfed en/of de fotograaf op de 

hoogte te brengen. Zowel Gymfed als de fotograaf zullen de foto’s dan ook onmiddellijk verwijderen.  

 

De fotograaf waarschuwt Gymfed als hij/zij niet aanwezig kan zijn op de afgesproken momenten. 

 

Gymfed verwittigt de organiserende club van de desbetreffende activiteit/opleiding/wedstrijd 

betreffende de aanwezigheid van de fotograaf. De fotograaf kondigt zich op de wedstrijd aan bij de 

organiserende club en draagt een fotohesje (wordt ter plaatse gegeven in bruikleen) voor 

herkenning. 

mailto:info@gymfed.be
http://www.gymfed.be/fotografen
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Overeenkomst fotografen 

Seizoen 2022-2023 

 

 
 
 

De fotograaf bezorgt ten laatste op dinsdag na de wedstrijd een 30-tal LR (lage resolutie) foto’s voor 

publicatie op de website en social media kanalen van Gymfed. De foto’s worden gepubliceerd op 

www.flickr.com/gymfed. Hier kan een verwijzing gemaakt worden naar de website/contactgegevens 

van de fotograaf. De naam van de fotograaf wordt bij de publicatie vermeld. 

 

Er wordt geen vergoeding voorzien. 

 

Elke fotograaf dient alvorens in actie te komen op een activiteit/opleiding/wedstrijd deze 

overeenkomst en een uittreksel van het strafregister dat ten vroegste genomen is 01.08.2021 aan 

Gymfed te bezorgen. Dit uitreksel model 596.2 dient samen met de overeenkomst via het online 

formulier, www.gymfed.be/fotografen, upgeload te worden. 

 

De fotograaf heeft het recht de foto’s te publiceren op zijn of haar persoonlijke website, hij/zij kan de 

foto’s niet gebruiken voor commerciële of promotionele doeleinden. Het is uitdrukkelijk verboden 

(delen van) de foto’s te gebruiken voor doeleinden die afbreuk doen aan het oorspronkelijke 

onderwerp of deze te verspreiden via externe websites. 

 

Deze overeenkomst is van toepassing op het wedstrijdseizoen 2022-2023, meer bepaald van 

01.07.2022 tot en met 30.06.2023. 

 

 

Opgemaakt in 2 exemplaren, waarbij zowel Gymfed als de fotograaf een ondertekend exemplaar 

ontvangen, te Gent op …………………………………………. 

 

 

 

 

 

De fotograaf,       Gymfed, 

 

Voor akkoord (eigenhandig geschreven)   Voor akkoord  

                                                           Delphine Gosseye 

 

 

 

Handtekening       Handtekening 

             

                                                                                 

http://www.flickr.com/gymfed
http://www.gymfed.be/fotografen

