
	
 

 

 

 

Algemene voorwaarden  |  versie: Talenten 

 

 1.  Deze voorwaarden zijn van toepassing zodra één of meerdere ingeschreven mensen  

(hierna te noemen: modellen) via Dutch Casting Agency (hierna te noemen: DCA) worden  

geboekt of anderszins gebruik wordt gemaakt van DCA diensten, welke diensten dan ook 

(bijvoorbeeld het boeken van modellen, het organiseren van castings, het opsturen van 

beeldmateriaal van de modellen of het hergebruiken van beeldmateriaal van modellen die ooit  

via DCA geboekt waren). DCA is gemachtigd in en buiten rechte de belangen van de modellen  

te behartigen.   

2.  DCA heeft, door ondertekening van deze algemene voorwaarden een volmacht van  

haar modellen en behartigt de belangen en zaken van haar modellen aangaande opdrachten  

via DCA. Modellen van DCA mogen niet rechtstreeks met de opdrachtgevers contact opnemen over 

juridische of financiële aangelegenheden. Opdrachtgevers mogen de modellen geen 

overeenkomsten laten tekenen, zonder overleg en goedkeuring van DCA. Model zal ten alle  

tijden eerst contact opnemen met DCA alvorens model een overeenkomst ondertekend.  

3. Vooraf of aan het einde van de opname ontvang je een overeenkomst ter ondertekening.  

Hierin kunnen hogere bedragen staan dan wij vooraf met je hebben afgesproken. Dit komt  

omdat in deze overeenkomst de bedragen vermeld staan waarop nog een agency fee, casting  

fee en/of bemiddelingskosten worden ingehouden. De bedragen die worden genoemd, zijn dus  

de bedragen die bruto/bruto** worden uitbetaald, tenzij anders vermeldt. 

4. Model geeft toestemming om via DCA promotionele uitingen of andere vormen van reclame te 

ontvangen. 

5. DCA is niet aansprakelijk voor schade aan zaken toegebracht door de modellen of hun begeleiders. 

6. DCA is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als modellen niet meewerken of te laat  

of niet arriveren voor de opnames, tenzij er sprake is van grove schuld of nalatigheid van de zijde 

van DCA. Van grove schuld of nalatigheid van DCA is in elk geval geen sprake als modellen niet 

mee willen werken aan opnames of castings, ziek zijn of naar school gaan (verplichte of onverplichte 

les). Verder is van grove schuld of nalatigheid geen sprake als de via DCA geboekte modellen zich 

niet houden aan afspraken of overeenkomsten die zij met de opdrachtgever aangingen. 

 

 

 



	
 

  

 

 

7. Model is zelf verantwoordelijk om bij aanvaarding van een opdracht via DCA aan te geven of het de 

afgelopen 3 jaar voor een zelfde soort product heeft gewerkt (bijvoorbeeld: Je krijgt een aanvraag 

voor een fotografie opdracht voor ABN Amro maar je hebt een jaar geleden nog een dergelijke 

opdracht voor Rabobank gedaan). 

8. Model verplicht zich als een goed model te gedragen,  

hieronder verstaan wij in ieder geval het volgende: 

• Jij zal goed voor jezelf en je uiterlijk zorgen; 

• Jij verklaart dat je in de periode tussen de casting en de opnamen geen activiteiten zal ondernemen 

die significante wijzigingen tot gevolg hebben met betrekking tot je uiterlijk  

en/of die schade kunnen berokkenen aan je gesteldheid welke tot afgelasting van de opnamen 

kunnen leiden; 

• Jij zal je onthouden van gedragingen die jouw reputatie, jouw uiterlijk en jouw inzetbaarheid in het 

gedrang kunnen brengen; 

• Jij zal goed bereikbaar zijn indien dit voor de bespreking van een (potentiële) opdracht  

nodig is; 

• Ten aanzien van DCA zul jij steeds binnen de afgesproken termijn bevestigen of je een opdracht 

aanvaardt of weigert. Indien wij niet binnen die termijn een reactie hebben ontvangen, gaan wij er 

van uit dat je de opdracht weigert; 

• Een aanvaarde opdracht zal jij op betrouwbare wijze uitvoeren en de met de opdrachtgever 

gemaakte afspraken zal je stipt naleven; 

• Je zal ons onmiddellijk op de hoogte brengen als na acceptatie van de opdracht er toch problemen 

blijken te zijn ontstaan die de uitvoering van een reeds aanvaarde opdracht  

• in de weg staan; 

• Jij zal ten aanzien van de opdrachtgevers steeds een professionele relatie in stand houden en geen 

persoonlijke relaties aangaan; 

• Jij zal je persoonsgegevens up-to-date houden en ons van elke aanpassing onmiddellijk 

op de hoogte brengen; 

• Jij zal niets doen wat onze goede naam, reputatie en netwerk op welke wijze dan ook direct of 

indirect in diskrediet brengt; 

• Jij zult geen beelden (foto’s video’s etc.) maken tijdens de opdracht en deze op enige manier 

verspreiden dan wel via je persoonlijke netwerk, dan wel via social media; 

 

 

 

 



	
 

 

 

 

 

 

9. Voor modellen die niet meewerken, zich niet houden aan de aanwijzingen van de regisseur, fotograaf, 

styliste etc., mag DCA alleen portretrechten in rekening brengen als de foto's gelukt zijn  en inderdaad 

gepubliceerd worden. De uur-, reis- en onkostenvergoedingen mag DCA sowieso wel berekenen. 

 

10. Iedere vervolgopdracht voor model, voortvloeiende uit deze overkomst, voor welk product dan  

ook, voor nu en in de toekomst verloopt te allen tijde via DCA. DCA zal derhalve ten allen tijde zijn 

bureaucommissie in rekening brengen. 

11. Voor ongevallen zoals (blijvende) invaliditeit en overlijden van het model op weg naar/van de 

opnameplaats en tijdens de opnamen is DCA noch jegens model, noch jegens de opdrachtgever en 

derden aansprakelijk. 

12. Onder een gemiddelde dag wordt 10 uur verstaan. Deze 10 uur zijn dus inbegrepen in de genoemde 

dag fee. Voor fotografie opdrachten wordt uitgegaan van een 8-urige werkdag 

13. Voor dat wij over kunnen gaan tot betaling moeten we in bezit zijn van je IBAN bankrekeningnummer, 

sofinummer en een kopie van je paspoort of ID-kaart. Er wordt bij alle opdrachten 4,5% 

administratiekosten doorberekend. 

14.  Alle genoemde bedragen zijn bruto/bruto. Dit houdt in dat er van je vergoeding  

inkomensbelastingen en verloningskosten worden ingehouden. Indien je in het bezit bent van  

een VAR-verklaring (WUO), ontvangen wij graag een factuur. Ben je niet in het bezit van een  

VAR-verklaring (WUO), dan gaat de verloning via verloningsbureau. Kosten voor inschakeling  

van een verloningsbureau zijn voor eigen rekening.  

15. Een buy-out is alleen van toepassing indien je duidelijk herkenbaar bent in het uiteindelijke materiaal 

(en je hierdoor wordt belemmert om voor soortgelijke producten / diensten commerciële opdrachten 

uit te voeren). 

16. Het model wordt pas voor zijn/ haar werkzaamheden betaald als het totaal van gefactureerde fee's, 

zowel voor model als voor DCA binnen is bij DCA (of andere gelieerde rekeningen).  

17. Zowel telefonische, als mondelinge, als gemailde afspraken gemaakt met het model, zijn bindend 

voor model. 

18. Alle geschillen ontstaan of verband houdende met de door DCA gedane werkzaamheden zullen 

worden beoordeeld naar Nederlands recht en zullen, behoudens andersluidende bepaling van 

dwingend recht, bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde rechter te Amsterdam. 


