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Modellenrechtovereenkomst 

Bedrijf 
Santander Consumer Finance S.A., branche Nederland 

Vliegend Hertlaan 77 

3526 KT Utrecht 

 

Deelnemer 
Naam: 

Adres: 
 

Postcode en plaats:  

E‐mail: 

Telefoon: 

 
Facebook/social media 
indien van toepassing: 

 
Naam ouder/voogd 
indien van toepassing: 

 

 

Ouder/Voogd 

Naam: 

Adres: 
 

Postcode en plaats:  

E‐mail: 

Telefoon: 

Facebook/social media 
indien van toepassing: 

 

Naam ouder/voogd 
indien van toepassing: 
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Locaties foto 
 Spa Francorchamps Circuit voor, tijdens en na de races zullen in opdracht van Santander 
foto’s gemaakt kunnen worden van de deelnemer en diens gast. 

 

Deelnemer en gast van Deelnemer verklaren door middel van hun handtekening akkoord te gaan 
met de onderstaande tekst en inhoud van deze overeenkomst. 

 

 

Artikel 1 ‐ Recht van afbeelding en toestemming voor verwerken van beeldmateriaal 
De deelnemer en zijn/haar gast geven bij deze toestemming om een door Santander te bepalen 
selectie van de beeldopnames die gemaakt zijn van de deelnemer en diens gast in het kader van deze 
prijsvraag op de website van Santander te plaatsen, te gebruiken voor publicatie in vakbladen of te 
tonen op social media (solo of in groep) of als voorbeeld in (online) advertenties.  
 
Santander verwijst in dit kader naar het bepaalde in het Privacy statement en de Actievoorwaarden te 
vinden op respectievelijk https://www.santander.nl/privacy-cookies/privacyverklaring en 
www.santander.nl/ooitwordtnu. Het staat de deelnemer en genodigde te allen tijde vrij om de 
toestemming in te trekken. De foto’s op de website zijn beschermd door het auteursrecht. Santander 
is niet verantwoordelijk voor het gebruik van de afbeeldingen buiten haar medeweten door derden 
voor andere doeleinden.  

 

Artikel 2 – Auteurs‐ en Publicatierecht 

De deelnemer bevestigt, dat hij/zij begrijpt geen aanspraak te kunnen maken op het auteursrecht (ook 
niet op het bezit) van de gemaakte negatieven en/of dia's en/of foto's en/of tekeningen; noch in analoge, 
noch in digitale vorm, tenzij hier nadrukkelijk toestemming toe is gegeven door Santander. De 
deelnemer verbindt zich ertoe de naam van Santander te vermelden bij iedere publicatie mits 
vermelding by ©. Alleen Santander heeft het auteurs‐ en publicatierecht en heeft het recht de foto’s te 
publiceren voor promotionele doeleinden in Nederland en in België tot maximaal drie jaar na het maken 
van de foto’s of opnamen. 

 

Artikel 3 – Vergoeding 

De deelnemer en diens gast ontvangen geen geldelijke vergoeding voor het gebruik van de beelden. De 
deelnemer ontvangt kosteloos van Santander een digitaal bestand met de foto’s van de sessie. Alle foto's 
uit deze sessie mogen enkel worden gebruikt indien de naam van Santander bij publicatie wordt vermeld 
(by Santander). 
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Deelnemer ‐ Datum van tekenen: 

 

Locatie: 

 

  Leeftijd  

o Ik ben 18 jaar en ouder. 

Ik ben nog geen 18 jaar en krijg toestemming van ouders of voogd. 

Handtekening en aanwezigheid van ouder(s) of voogd vereist 

 

 

Gast van Deelnemer ‐ Datum van tekenen: 

 

Locatie: 

 

  Leeftijd  

o Ik ben 18 jaar en ouder. 

Ik ben nog geen 18 jaar en krijg toestemming van ouders of voogd. 

Handtekening en aanwezigheid van ouder(s) of voogd vereist 

o

o


