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Quitclaim/Bewijs van kwijting 
Ondergetekende: 

Achternaam: .................... 
Voornaam: .................... 
Leeftijd: .................... 
(hierna te noemen: ‘model/(street)cast’) 
 
verklaart: 
 

1. Medewerking te zullen verlenen aan de totstandkoming van de commerciële (audio)(visuele) 
uiting <naam uiting> voor <merk-/productnaam> (hierna te noemen: ‘merk’) van <naam 
adverteerder> (hierna te noemen: ‘opdrachtgever’). 
 

2. Onherroepelijk toestemming te geven, gelijktijdig aan <naam bureau> (hierna te noemen: 
‘bureau’) en opdrachtgever, om het geschoten (audio)(visuele) materiaal naar uitsluitend 
hun oordeel voor openbaarmaking geschikt te maken en dit exclusief en zonder enige 
beperking naar vorm, tijd, media of gebied openbaar te maken en te vermenigvuldigen ten 
behoeve van het merk van opdrachtgever.  
 

3. Voor zijn/haar medewerking als vermeld onder 1 en onherroepelijke toestemming voor 
gebruik als vermeld onder 2 een bedrag van € … te hebben ontvangen en geen verdere 
aanspraken op vergoeding te hebben noch te zullen maken. 
 

4. Af te zien van zijn/haar recht zich op enig moment te beroepen op een wijziging van 
omstandigheden. 

 
5. Zich op geen enkel moment en op geen enkele manier negatief uit te zullen laten over het 

bureau, de opdrachtgever, het merk en/of de uitingen, wat ook opdrachtgever en bureau 
hebben toegezegd niet te zullen doen jegens model/(street)cast en/of zijn/haar 
medewerking. 

 
6. Zich niet bewust te zijn van enige verplichtingen die met de medewerking aan de uiting 

conflicteren, noch een dergelijke verplichting te zullen aangaan zolang de uiting gebruikt 
wordt, doch in ieder geval tot dd/mm/yyyy. 

 
7. Van niemand toestemming nodig te hebben om te verklaren als voorstaand onder 1 – 6 met 

dien verstande dat in geval van minderjarigheid deze verklaring medeondertekend wordt 
door de wettelijk vertegenwoordiger. 
 

8. Op de hoogte te zijn met het wettelijk recht om gegeven toestemming in het kader van 
privacywetgeving te herroepen en daarom hierbij voor zover nodig nogmaals expliciet 
afstand te doen van dat recht conform hetgeen is overeengekomen en in de voorgaande 
bepalingen vastgelegd. 
 
 

Aldus overeengekomen en opgemaakt in tweevoud 
 
te ....................  op .................... 
 
 
....................   .................... 
 
Model/(street)cast   Ouder(s) bij minderjarigen 
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