
Afspraken
1. Als u zich aangemeld heeft als fotograaf draagt u altijd zichtbaar uw fotografen pas (deze 

kunt u afhalen bij de infobalie. Na I.D. controle en ondertekening van akkoord te gaan met 
de fotografenafspraak) en desgevraagd door onze medewerkers of bezoekers getoond te 
worden.

2. Mocht u iemand willen fotograferen dan stellen we het op prijs dat u gegevens uitwisselt 
middels een kaartje/briefje o.i.d. Dit zodat het model later contact met u kan opnemen/bij u 
op uw site kan kijken of er een foto te zien is waar de persoon zelf op staat en van daaruit bij 
u een verzoek in kan dienen om deze foto digitaal toegestuurd te krijgen. 
Zodra de geportretteerde aangeeft fotografie niet op prijs te stellen, dient het fotograferen te 
worden gestaakt.

3. We willen in een snel veranderende wereld wel oppassen en de afspraak maken dat als u 
een foto wilt maken van een minderjarige, dat u de ouders om toestemming vraagt. Het 
ongevraagd nemen van foto`s van minderjarigen kan vergaande gevolgen hebben. Van 
innemen van de fotografenpas inclusief het verwijderen van de gemaakte foto’s tot zelfs 
verwijdering van het terrein. 

4. Fotografie die op welke wijze dan ook gaat richting erotische foto`s worden niet 
geaccepteerd. 

5. Komt u als bezoeker maar beseft u dat u toch als fotograaf aangezien wilt worden dan kunt u 
zich melden bij de info stand waar u uw fotopas kunt laten maken.  

6. Omdat er altijd een kans bestaat dat er een meningsverschil is over de foto`s tussen de 
fotograaf en de organisatie nemen we de mogelijkheid de foto`s te laten beoordelen door 
andere fotograaf/fotografen. Dit om een meningsverschil te voorkomen. Dit zal anoniem 
gebeuren zodat de fotografen niet van elkaar weten wie gevraagd is te beoordelen.

7. Wil je in de groep met mensen zitten die deze taak op zich willen nemen, dan vragen we u dit 
aan te geven bij aanmelding. Dan dient u dus tijdens het evenement beschikbaar te zijn om 
een beoordeling te geven. Dit zal geschieden middels whatsapp met tijdelijk zichtbare foto. 
Zo kunnen we het samen leuk houden voor fotograaf en modellen.

8. Eallum zou het fijn vinden als u zelf uw mooiste plaatjes naar ons toe stuurt om deze online 
te zetten tijdens het evenement en achteraf een mooie collage te kunnen maken van alle 
mensen die genoten hebben van het evenement. 
U kunt deze sturen naar fotografen@eallum.nl

9. Aanwijzingen van Eallum medewerkers dient te alle tijden opgevolgd te worden.

Het bovenstaande gezegd te hebben, hopen we dat u een mooi en geslaagd evenement heeft. 
Waarnaar u met plezier zal terugkijken op de vele mooie plaatjes welke u heeft kunnen maken
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Terrein en Toegang
1. Eallum is niet aansprakelijk voor kosten en schade welke ontstaan aan apparatuur, als direct 

of indirect gevolg van handelen of nalaten van andere bezoekers, standhouders, vrijwilligers 
of de beheerder van het evenemententerrein.

2. Heb respect en zorg goed voor de omgeving van het evenemententerrein. 
3. De fotopas is persoonlijk en kan dus nooit afgehaald worden of overgedragen worden aan 

een andere fotograaf. Bij twijfel kan er om legitimatie gevraagd worden.
4. De fotopas is alleen geldig voor het evenement in het jaar dat op de pas is aangegeven.

Beeld en geluidsrechten
1. Eallum behoudt zich het recht toegestuurd materiaal te gebruiken voor eigen promotie 

doeleinden, in overeenstemming met de maker.
2. Publicatie van opnames door Eallum geeft geen enkel recht op welke vergoeding dan ook.
3. Beeld- en geluidsopnamen die gemaakt zijn op het evenement van Eallum zijn uitsluitend 

toegestaan voor niet- commerciële doeleinden. Voor commercieel gebruik van materiaal 
is vooraf overleg en schriftelijke toestemming vereist. Dit geldt ook voor de verkoop van 
dergelijk materiaal.

Consequenties
Bij het niet naleven van de afspraken behoudt Eallum zich het recht de fotopas in te nemen, 
waardoor het recht op fotograferen vervalt. De apparatuur dient van het terrein verwijderd te 
worden.


