
VRIJWARINGSVERKLARING VOOR PORTRETRECHTEN VOOR MINDERJARIGEN 

Ik, de Persoon die vrijwaart en die in de Sectie met de handtekening hieronder wordt aangeduid (hierna 
te noemen “Persoon die vrijwaart”, “Ik”, “Me”, of “Mij”) en die ondertekent namens het Model dat 
hieronder wordt aangeduid, kom hierbij met Corel Corporation en zijn functionarissen, directeuren, 
wettelijke vertegenwoordigers, partners, opvolgers en rechtverkrijgenden, onder wie de personen die 
met toestemming van het bedrijf of op gezag ervan handelen, onder wie, de medewerkers, klanten, 
licentiehouders, aannemers, onderaannemers, kopers en agentschappen (gezamenlijk “Corel”) het 
volgende overeen: 

a. Namens het Model verleen ik Corel hierbij onherroepelijk het niet-exclusieve recht en mijn 
uitdrukkelijke toestemming om de foto('s), video('s) of artistieke weergave van het Model, 
uiteengezet in Bijlage A die hierbij is bijgevoegd, beschikbaar te maken, te kopiëren, gebruiken, 
opnieuw te gebruiken, te wijzigen, reproduceren, publiceren, distribueren, adverteren, in 
licentie te geven, verkopen, te verhuren, openbaar weer te geven, openbaar op te voeren, over 
te dragen en/of anderszins over te seinen, en enige foto, gelijkenis, afbeelding, weergave, 
negatief, transparant, afdruk, digitale informatie of indicaties die hiervan geheel of gedeeltelijk 
is of zijn afgeleid (gezamenlijk de “Beeltenis”, die in Bijlage A is opgenomen), met of zonder de 
naam van het Model, voor alle doeleinden, waaronder zonder enige beperking, adverteren, 
verhandelen, weergeven, exhiberen en voor redactioneel gebruik, in alle territoria, in 
eeuwigheid, op elke mogelijke wijze en elk mogelijk medium, waaronder elektronisch 
gegenereerde gratis afbeeldingen. 

b. Namens het Model verleen ik Corel het onherroepelijke recht om wijzigingen en/of 
toevoegingen aan te brengen aan de Beeltenis, ongeacht of deze waarheidsgetrouw of fictief is. 

c. Namens het model ga ik er hierbij mee akkoord dat ik afstand doe van alle rechten om het 
eindproduct of de kopie die mogelijk wordt gebruikt in verband met de Beeltenis en/of het 
gebruik ervan te inspecteren en goed te keuren. 

d. Namens het Model waar ik Corel hierbij vrij van en ontsla ik het van alle aansprakelijkheid op 
grond van vervorming, vervaging, wijziging, optische illusie, gebruik in samengestelde vorm 
en/of ander gebruik van de Beeltenis, ongeacht of deze opzettelijk of anderszins is, die of dat 
kan plaatsvinden bij het vastleggen van de foto of de hierop volgende verwerking, evenals de 
publicatie ervan. 

e. Namens het Model waar ik Corel hierbij onherroepelijk vrij van en ontsla ik het onherroepelijk 
van eisen voor schadeloosstelling in verband met enige schade, ongeacht of deze wel of niet te 
verwachten was, die verband houdt met het gepaste commerciële of artistieke gebruik van de 
Beeltenis. 

f. Namens het Model erken ik dat Corel zijn rechten op grond van deze Vrijwaring voor 
portretrechten mag toewijzen aan elke derde partij. 

g. Hierbij wordt uitdrukkelijk overeengekomen en toegestemd dat de persoonlijke informatie van 
het Model en Mijn persoonlijke informatie alleen mogen worden gebruikt of onthuld aan een 
derde partij in verband met en voor het doeleinde van de (directe of indirecte) licentieverlening 
van de Beeltenis, het beschermen van rechten of het verweer tegen eisen. Deze mag zolang als 
vereist worden bewaard voor het vervullen van dit doel, waaronder de overdracht aan andere 
landen met andere gegevensbeschermings- en privacywetten waar deze kan worden 
opgeslagen, geopend en gebruikt. 



h. Op deze Vrijwaring voor portretrechten is het recht van de Provincie Ontario in Canada van 
toepassing. Indien ik een ingezetene ben van een land van de Europese Unie of van Zwitserland, 
Noorwegen of IJsland, zijn het toepasselijke recht en forum het recht en de gerechten in Mijn 
Gebruikelijke verblijfplaats. Als enige bepaling in deze Vrijwaring voor portretrechten ongeldig, 
nietig of niet-afdwingbaar blijkt in enig rechtsgebied, (i) wordt genoemde bepaling beschouwd 
als niet van toepassing zijnde in het betreffende rechtsgebied, (ii) wordt deze Vrijwaring voor 
Portretrechten beschouwd als de ruimst mogelijke verlening van rechten zonder het recht van 
het rechtsgebied te overtreden en (iii) is genoemde bepaling toepasselijk in alle andere 
relevante rechtsgebieden. 

i. Ik verklaar en garandeer dat ik meerderjarig ben, of de meerderjarige leeftijd heb bereikt in het 
rechtsgebied waarin Ik ingezetene ben (afhankelijk van welke leeftijd hoger is) en dat ik bevoegd 
ben om deze vrijwaring te ondertekenen en over volledige wettelijke rechten en gezag beschik 
om deze Overeenkomst aan te gaan en de rechten te verlenen en verklaringen van afstand te 
doen en overeenkomsten in dit document aan te gaan, namens het Model, van wie ik de 
wettelijke ouder of anderszins de wettelijke voogd ben, en mijzelf. Ik heb bovenstaande 
toestemming, vrijwaring en overeenkomst gelezen en ben volledig vertrouwd met de inhoud 
hiervan. Deze vrijwaring en de rechten en verklaringen van afstand die hiervan deel uitmaken 
zijn bindend voor het Model en Mij en voor onze erfgenamen, wettelijke vertegenwoordigers en 
rechtverkrijgenden. 
 

Gedateerd op _____________________________________________________, 20_________ 

 

Model (naam in blokletters schrijven):  
 _________________________________________________________ 

 

Handtekening van de Persoon die vrijwaart:   
 _________________________________________________________ 

Persoon die vrijwaart (naam in blokletters schrijven):   
 _________________________________________________________ 

Relatie van Persoon die vrijwaart en Model: 
 _________________________________________________________ 

Telefoonnummer:   _________________________________________________________ 

Adres:    _________________________________________________________ 

 

Handtekening van getuige:  ______________________________________________ 

Naam van getuige (in blokletters vermelden):
 ______________________________________________ 



 

 

 

 


