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Algemene voorwaarden voor de modellen van V-models Events B.V.  
 
V-models Events B.V. (verder: ‘V-models) vertegenwoordigd modellen waaronder wordt begrepen, 
maar niet beperkt tot: modellen, acteurs, stylisten, visagisten, hostst/hostesses, promotiedames/heren 
en BBQ Babes (verder ‘model(len)’). 
 
Zodra je bent ingeschreven bij V-models bepalen deze algemene voorwaarden de rechtsverhouding 
tussen jou en V-models en gelden in alle gevallen onderstaande voorwaarden en prevaleren deze 
voorwaarden ook indien het jij (het model) zelf algemene voorwaarden hanteert. 
 
 
1. Bij inschrijving verstrekt het model aan V-models de persoonlijke gegevens. 
Tevens verstrekt het model aan V-models de eventueel beschikbare beeldopnamen van het model. V-
models is gerechtigd, maar niet verplicht beeldopnamen van het model te laten vervaardigen. Het 
model verstrekt V-models tevens hierbij de toestemming om haar/diens gegevens en alle 
beeldopnamen te gebruiken in de ruimste zin des woord voor het verkrijgen van opdrachten aan het 
model via klanten van V-models, waaronder, maar niet beperkt tot, de plaatsing ervan op de website 
van V-models en het presenteren daarvan aan potentiële klanten. 
 
2. Het model dient er zorg voor te dragen dat het aangeleverde beeldmateriaal vrij is van rechten, 
zodat bij gebruik ervan de rechten van derden (zoals b.v. de fotograaf) niet worden geschonden.  
 
3. Het model is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar huidige gelijkenis met het beeldmateriaal op de 
website van V-models en dient wijzigingen in zijn/haar uiterlijk dan ook z.s.m. door te geven, zodat V-
models het beeldmateriaal kan vervangen. 
 
4. Het model verricht werkzaamheden ten behoeve van een derde (de klant) als uitvloeisel van de 
door V-models verrichtte werkzaamheden, te weten: de bemiddeling tussen de klant en het model. V-
models spant zich in om een boekingsovereenkomst tot stand te brengen tussen model en een klant. 
Het model is jegens V-models te allen tijde verplicht de voorwaarden van de bedoelde 
boekingsovereenkomst na te komen.  
Indien het model geen uitvoering geeft aan een boekingsovereenkomst, terwijl dat ingevolge deze 
overeenkomst wel van hem/haar mag worden verwacht, zullen de daaruit voor V-models voortvloeiende 
kosten en schade voor rekening van het model komen. 
 
5. V-models behartigt alle belangen en zaken van haar modellen. Het is het model op geen enkele 
wijze toegestaan rechtstreeks contact op te nemen met de klant, specifiek (maar niet uitsluitend) over 
financiële of juridische zaken en/of zakelijke belangen gedurende de inschrijving bij V-models, dan wel 
na uitschrijving van V-models. 
Het is het model op geen enkele wijze toegestaan rechtstreeks met de klant overeenkomsten aan te 
gaan zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van V-models. 
Opties en boekingen van het model dat door bemiddeling van V-models in contact is getreden met de 
klant dienen altijd via V-models te verlopen.  
 
6. V-models is altijd het eerste aanspreekpunt voor het model voor vragen over de werkzaamheden, 
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de vergoeding, problemen tijdens de opdracht, ziekte enzovoorts. Het is het model niet toegestaan om 
hierover rechtstreeks contact op te nemen met de klant.  
 
7. Indien het model mondeling of schriftelijk akkoord gaat met een door V-models voorgelegd aanbod, 
dan is een boekingsovereenkomst tussen het model en de klant tot stand gekomen. Een door een 
model mondeling geaccepteerd aanbod wordt door V-models zo spoedig als mogelijk schriftelijk 
bevestigd. Iedere overeenkomst die door het model is aangegaan blijft in stand en ieder reeds 
verleend gebruiksrecht op beeldmateriaal blijft geldend voor de duur en reikwijdte als afgesproken ook 
al zou het model de inschrijving bij V-models hebben beëindigd. 
 
8. Het model verplicht zich zowel jegens V-models als de klant om de overeengekomen 
werkzaamheden als model uit te voeren op dag, tijd, locatie en wijze zoals besproken en tegen de 
daarvoor overeengekomen beloning.  
 
9. Het model is verplicht de overeengekomen werkzaamheden zorgvuldig, zelfstandig, deskundig en 
vakbekwaam uit te voeren conform de aanwijzingen van de klant en V-models. 
 
10. Overtreding van het in artikel 8 en/of 9 gestelde leidt tot schadeplichtigheid aan de zijde van het 
model jegens de klant en/of V-models. Het model vrijwaart V-models tegen aanspraken van derden, 
inclusief de klant, wegens door het model aangerichte schade als gevolg van nalatigheid door - of het 
tekort schieten in de nakoming van de verplichtingen van het model. 
 
11. Het model verklaart zich te allen tijde akkoord met de door V-models gehanteerde tarieven zowel 
voor de boeking zelf als de toeslagen.  
V-models is niet gebonden aan een boekingsovereenkomst waarin evidente verschrijvingen, spel- of 
telfouten voorkomen.  
 
12. Reiskosten worden vergoed, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.  
In het geval van vervoer per trein vindt vergoeding plaats op basis van het tarief van de tweede klas 
van de NS. In geval van vervoer per vliegtuig vindt vergoeding plaats op basis van toeristenklasse, in 
geval van vervoer per eigen auto vindt vergoeding plaats tegen een kilometervergoeding van 0,19 cent 
per gereden kilometer van deur tot deur (onbelast). 
In het laatste geval wordt de afstand berekend middels ANWB routeplanner vanaf woonadres tot 
werklocatie. 
 
13. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geeft het model, na tussenkomst van V-models, bij 
iedere overeenkomst met de klant aan deze het recht op het volledige gebruik - wereldwijd en voor 
onbepaalde tijd - van het te vervaardigen of vervaardigde beeldmateriaal van en met het portret van 
model. V-models zal afhankelijk van dit gebruik, ten behoeve van het model, indien mogelijk en naar 
beoordeling van V-models, hiervoor al dan niet een aanvullende vergoedingen bedingen bij de klant. 
Het auteursrecht op foto-, film-en/of videomateriaal, dit in de ruimste zin van het woord, berust bij V-
models, of indien dit door V-models wordt overeengekomen bij door haar ingeschakelde derden. 
Modellen en klanten kunnen geen aanspraak maken op enige vorm van (de klant zijn) auteursrecht 
jegens V-models, noch jegens derden. 
 
14. V-models is niet aansprakelijk voor enige schade, die mocht zijn ontstaan, wanneer een kalnt 
enige afspraak niet of gebrekkig nakomt.  
 
15. V-models is jegens het model en/of derden nimmer aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan 
ook, die het model en/of derden hebben geleden in verband met (de uitvoering van) een boeking en in 
algemene zin met het verrichten van modellenwerk. Het model zal V-models terzake vrijwaren van 
aanspraken van derden. 
De aansprakelijkheid van V-models is in ieder geval beperkt tot de maximale waarde van de opdracht, 
dan wel het maximale door de aansprakelijkheidsverzekeraar van V-models uit te keren vergoeden per 
geval.  
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16.Ten behoeve van het model wordt de door de klant aan het model verschuldigde betaling door V-
models aan de klant gefactureerd en geïncasseerd. Nadat de klant aan zijn financiële verplichtingen 
jegens V-models heeft voldaan, wordt de overeengekomen modelvergoeding aan het model betaald. 
 
17. V-models is jegens het model nimmer aansprakelijk voor het niet verkrijgen van gehele of 
gedeeltelijke betaling door de klant ingevolge een boekingsovereenkomst of andere titel, ongeacht de 
reden daarvan en ongeacht of die reden bij V-models of een ander is gelegen. V-models betaald het 
model, nadat de klant aan zijn financiële verplichting heeft voldaan. Indien de klant niet aan deze 
betalingsplicht voldoet, is V-models niet verplicht het model te betalen.  
V-models is gerechtigd de opdracht voor incasso van aan het model toebehorende vergoedingen aan 
een derde over te dragen. V-models is gerechtigd de incassokosten te verhalen op die partij, die 
oorzaak is van het geschil.  
V-models is nimmer enige vergoeding, betaling van kosten of schade, een vervangende opdracht, 
compensatie of welk bedrag dan ook verschuldigd aan het model indien een opdracht van een klant, 
om welke reden dan ook, geen doorgang vindt.  
V-models poogt wel met de klant een annuleringsregeling overeen te komen waardoor bij late 
annuleringen wel een bedrag aan het model en aan V-models toekomt, maar kan V-models kan 
hiertoe nooit verplicht worden. Indien deze regeling daadwerkelijk is overeengekomen zal V-models 
namens het model daar een beroep op doen.  
 
18. Alle uitbetalingen aan het model betreffen bruto bedragen. Het model is zelf 
verantwoordelijk voor het opgeven van deze inkomsten bij de belastingdienst.  
Het model vrijwaart V-models tegen alle mogelijke vorderingen van de belastingdienst en/of het 
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen tot afdracht van belastingen respectievelijk sociale 
premies, inclusief de daarop vallende rente en eventuele administratieve boetes. 
 
19. Het model verbindt zich om zowel tijdens als na de samenwerking, op geen enkele wijze, aan wie 
dan ook en in welke vorm dan ook, enige mededeling te doen van of aangaande bijzonderheden van 
het bedrijf V-models dan wel de onderneming van de klant betreffende of daarmee verband houdende, 
welke hem bekend zijn geworden tijdens of ten gevolge van het uitoefenen van zijn/haar functie en 
waaromtrent hem bij aanvang van de arbeidsrelatie geheimhouding is opgelegd en/of waarvan hij/zij 
het geheime en/of het vertrouwelijk karakter kent of behoort te kennen.  
Het is dan ook niet toegestaan over de werkzaamheden en de daarmee verband houdende gegevens 
in welke vorm dan ook informatie te verstrekken. Tevens is in dit verband het verboden zonder 
voorafgaande toestemming mee te werken aan nieuws, publiciteitsuitingen en internet. 
Bij overtreding van deze verboden verbeurt het model een onmiddellijke opeisbare boete van 
€2.269,00 aan V-models voor elke overtreding onverminderd de overige aan V-models toekomende 
vorderingen, waaronder begrepen het recht op volledige schadevergoeding en vervolgens een boete 
van €750,- per dag zolang de overtreding voortduurt.  
  
20. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is het het model verboden om 
gedurende de inschrijving bij V-models, dan wel gedurende 1 jaar na uitschrijving van V-models, 
ongeacht de rede van deze uitschrijving, al dan niet tegen vergoeding , direct dan wel indirect, in 
dienst te treden van, rechtstreeks opdrachten aan te nemen, of rechtstreeks diensten aan te bieden 
aan clienten van V-models of op enigerlei wijze werkzaamheden te verrichten ten behoeve van enig 
bedrijf dat gedurende de inschrijving klant/opdrachtgever is (geweest) van werkgever en/of werkgever 
gelieerde ondernemingen. 
 
21. In geval van periodes van verhindering tot het verrichten van modellenwerk bijvoorbeeld wegens 
ziekte of vakantie, zal het model dit zo spoedig mogelijk doorgeven aan V-models. 
 
22. Bij overtreding van een of meer van de artikelen uit deze algemene voorwaarden zal het model een 
onmiddellijk opeisbare, tot voordeel van V-models, strekkende boete verbeuren van € 750,- per 
overtreding en € 750,- voor iedere dag of dagdeel waarop een overtreding eventueel voortduurt.  
 
23. Het is V-models toegestaan om tussentijds wijzigingen en/of aanvulling aan te brengen op deze 
voorwaarden.  
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24. Door het aannemen van een opdracht verklaart het model deze voorwaarden te kennen en te 
aanvaarden. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen V-
models en model, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk door partijen schriftelijk is 
afgeweken.  
Indien enige bepaling uit deze voorwaarden rechtens onverbindend wordt verklaard, laat dit de overige 
bepalingen onverlet en worden partijen geacht een geldig vervangend beding te zijn overeengekomen 
dat het ongeldige beding naar strekking en reikwijdte zoveel mogelijk benadert. 
 
25. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. 
Geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter. 
 
 
	
	
	


