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Sekscontract voor vrouw
(hetero)
De partijen (contractgever/contractontvanger) stellen dit contract op in volle besef van de
seksuele aard en gevolgen van deze overeenkomst en zullen zich houden aan de
voorwaarden, tenzij een van beide partijen de afspraken niet nakomt.
"Stopwoorden":
De partij (en) erkennen dat een van de partijen in weerwil van de afspraken die in dit
contract gemaakt worden, eisen kan stellen aan de andere partij die hem/haar verplichten
de eigen persoonlijke, emotionele, spirituele en fysieke grenzen te overschrijden. In
dergelijke omstandigheden, kan een partij gebruik maken van een of beide "Stopwoorden"
of aangeven dat het O.K. is.

Tenzij andere stopwoorden in de bijzondere voorwaarden worden afgesproken verklaart
de contractgever zich akkoord met onderstaande regels.

"Geel" wordt gezegd om de andere partij op de hoogte te brengen dat de eerste partij dicht
bij zijn / haar limiet van uithoudingsvermogen is aanbeland.
"Rood" zal worden gebruikt om onder de aandacht te brengen van de andere partij dat de
eerste partij een verdergaande vraag niet verder kan tolereren. Als het codewoord 'Rood'
wordt gezegd gevolgd door 'Stop', zullen beide partijen alle verdere acties volledig
beëindigen met onmiddellijke ingang.
"Groen" zal worden gebruikt om aan te geven aan de andere partij dat alles O.K .is en men
wenst door te gaan.
Indien toestemming gegeven wordt/bereidheid getoond wordt, geven de contractgever én
contractontvanger hier meteen ook mee te kennen aan elkaar dat beide de aangeduide
activiteiten ook wenselijk vinden en het op prijs zouden stellen indien ze ook uitgevoerd
zouden worden tijdens de seksuele handelingen.
Maar indien de toestemming/bereidheid van ondergetekende, de contractgever om
welbepaalde seksuele handelingen uit te voeren niet overeenkomt met de
toestemming/bereidheid van mijn partner, de contractontvanger, ga ik akkoord volledig te
verzaken aan deze wensen.
Ondergetekende contractgever geeft toestemming aan de contractontvanger tot
volgende seksuele handelingen
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Kussen
Toestemming om op de mond te kussen

Ja

Neen

Indien ja, welke soort kus:
kussen met gesloten mond
mond kussen met de tong

open mond kussen enkel met de lippen

licht bijten en knabbelen aan lippen en tong
lippen en tong

open

hevig bijten en knabbelen aan

Toestemming om gekust te worden op het gezicht en in de nek

Ja

Neen

Indien ja:
zal de kusser niet verantwoordelijk stellen voor mogelijke zuigplekken.
Plaatsen van het lichaam waar niet gekust mag worden :

Aanraken
Geef toestemming om aangeraakt en gestreeld te worden
Ben bereid om de partner aan te raken en te strelen

Ja

Geef toestemming om aan de borsten aangeraakt te worden
Boven de kleding

Ja

Neen
Neen

Ja

Onder de kleding

Ben bereid de partner aan te raken aan de borstkas (inclusief tepels)
Neen

Neen

Boven de kleding

Ja

Onder de kleding

Geef toestemming om aan de billen aangeraakt te worden (niet inclusief anale
penetratie)

Ja

Boven de kleding

Neen
Onder de kleding

Ben bereid de partner aan te raken aan de billen
kleding

Ja

Neen

Boven de

Onder de kleding
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Geef toestemming om in het vaginagebied aangeraakt te worden (niet inclusief
vaginale penetratie)
Boven de kleding

Ja

Neen
Onder de kleding

Ben bereid om de partner aan te raken aan de penis (zonder de ander te masturberen)
Ja

Neen

Boven de kleding

Onder de kleding

Oraal-Genitaal, Oraal-Anaal Contact
Geef toestemming om orale seks te ontvangen (cunnilingus)

Ja

Ben bereid om de partner oraal te bevredigen (fellatio)

Neen

Ja

Geef toestemming om sperma in mijn mond te ejaculeren
Ben bereid het sperma door te slikken

Ja

Ja

Neen

Neen

Neen

Geef toestemming om orale seks te ontvangen uitgevoerd aan mijn anus
(analingus)

Ja

Neen

Ben bereid om orale seks te geven uitgevoerd aan de anus van partner (analingus)
Ja

Neen

Genitaal-tot-Genitaal Contact
Geef toestemming tot genitaal tegen genitaal contact zonder penetratie(uitwendig)
Ja
Indien ja

Neen
vereist gebruik van condoom

Geef toestemming tot genitaal tegen genitaal contact zonder penetratie (uitwendig)
waarbij de partner mag klaarkomen op buik
Ja
Indien ja

Neen
vereist gebruik van condoom

Vaginale penetratie
Geef toestemming tot vaginale penetratie met de vingers
Indien ja

1 vinger

2 vingers

3 vingers

Ja

4 vingers

Neen
volledige vuist
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Geef toestemming tot vaginale penetratie met seksspeeltjes

Ja

Neen

Indien ja, specificeer welke

Geef toestemming tot vaginale penetratie door de penis

Ja

Neen

Indien ja,
Vereis ik het gebruik van een condoom
Vereis ik een bewijs van voorschrift door een erkende arts indien de partner
Viagra of Levitra of andere erectiestimulerende middelen gebruikt.
Ga ik akkoord met ejaculatie in mijn vagina
Geef toestemming tot diepe penetratie in de vagina

Ja

Neen

Volgende seksposities/standjes zijn voor mij niet toegelaten :

Indien penetratie toegelaten, vereis ik het gebruik van glijmiddel bij penetratie
Ja

Neen

Geef toestemming tot meerdere penetraties met ejaculatie in korte tijdsperiode
Ja

Neen

Anale penetratie
Geef toestemming tot anale penetratie door vingers

Ja

Neen
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Indien ja

1 vinger

2 vingers

3 vingers

4 vingers

Geef toestemming tot anale penetratie met seksspeeltjes

Ja

volledige vuist
Neen

Indien ja, specificeer welke

Geef toestemming tot anale penetratie door penis

Ja

Neen

Indien ja
Vereis ik het gebruik van een condoom
Vereis ik het gebruik van glijmiddel
Geef ik toestemming tot ejaculatie in de anus
Geef toestemming tot diepe penetratie in de anus
Ben bereid tot geven van anale penetratie door vingers van de partner
Indien ja

1 vinger

2 vingers

3 vingers

4 vingers

Ben bereid tot anale penetratie van de partner met seksspeeltjes

Ja

Neen

volledige vuist
Ja

Neen

Indien ja, specificeer welke
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Omstandigheden en plaatsen
Geef toestemming tot het hebben van seks op openbare plaatsen waar we betrapt
kunnen worden

Ja

Neen

Geef toestemming tot gebruik van handboeien of vastbinden tijdens het hebben van
seks (geen SM, zie verder)
Handen

Ja

Neen

Voeten

Ja

Neen

Meerdere partners
Ben bereid tot verrichten van seksuele handelingen met meerdere partners (trio)
Vrouw/Vrouw/Man

Ja

Neen

Vrouw/Man/Man

Ja

Neen

Specifieke voorwaarden

SOA (Seksueel overdraagbare aandoeningen) en gezondheid
Ik verklaar dat ik momenteel in goede gezondheid verkeer en de genoemde seksuele
handelingen geen risico kunnen opleveren voor mijn gezondheid

Ja

Neen

Indien neen, ik lijd momenteel aan volgende algemene lichamelijke of geestelijke
aandoening (duidt aan onder de specifieke bijzondere voorwaarden wat de
consequenties bij het uitvoeren van de overeengekomen seksuele handelingen kunnen
zijn) :
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Ik verklaar dat ik momenteel geen seksueel overdraagbare aandoening bezit
Ja

Neen

Indien neen, ik verklaar dat ik volgende seksueel overdraagbare aandoening heb gehad
maar genezen ben verklaard.
Herpes
Chlamydia

Syphilis
Hepatitis

Gonorrhea

Genitale of anale wratten

Infecties door gistcellen (Candida,...)

Andere

Genezen

Neen, niet genezen, zie verder.

Indien neen, ik lijd momenteel aan volgende seksueel overdraagbare aandoening
Herpes
Chlamydia

Syphilis
Hepatitis

Gonorrhea

Genitale of anale wratten

Infecties door gistcellen (Candida,...)

Andere

Ik ben momenteel drager van het HIV/AIDS virus

Ja

Neen

Als tijdens de seksuele handelingen mijn lichamelijke of geestelijke ziektetoestand in
negatieve zin verandert, zal ik de partner niet verantwoordelijk stellen voor eender
welk letsel, ziekte of conditie die opgelopen wordt.

Akkoord

Niet akkoord

© Dit modelcontract is opgesteld door www.seksuologiepraktijk.be
Overname en gebruik enkel zonder wijzigingen en met correcte bronvermelding. De opsteller (en zijn werkgevers) van dit modelcontract
dragen geen verantwoordelijkheid inzake de juridische waarde van deze overeenkomst, noch van de effectieve geldigheid ervan. Ze zijn
ook niet verantwoordelijk voor oneigenlijk of verkeerd gebruik ervan.

8

Indien ik drager ben van een seksueel overdraagbare aandoening, zal ik geen enkele
handeling stellen tijdens de seksuele activiteiten waarbij de partner besmet zou
kunnen worden. Indien er ondanks voorzorgen toch een besmetting gebeurt, zal ik
daarvoor de financiële en juridische verantwoordelijkheid dragen.
Akkoord

Niet akkoord

Indien mijn partner me op de hoogte stelt van het bezit/bezit gehad hebben van een
seksueel overdraagbare aandoening en ik ben desalniettemin akkoord met de
overeengekomen seksuele handelingen, ben ik zelf verantwoordelijk indien er tijdens
de overeengekomen seksuele handelingen door onvoorzichtigheid een besmetting
opgelopen zou worden.
Akkoord

Niet akkoord

Geboorteregeling/anticonceptie
Ik verklaar uit vrije wil geen geboorteregeling te willen toepassen en indien ik
zwanger word daarvoor de volle verantwoordelijkheid te nemen.
Akkoord

Niet akkoord

Ik verklaar dat ik momenteel gebruik maak van volgende methoden van
geboorteregeling en niet zwanger wens te worden:
Diagram

Cervicale cap

IUD

vagina ingebrachte geboorteregelingsspons
gesteriliseerd.

Spermadodende spray/schuim
Anticonceptiepil

In

Ik ben

Andere :

Ik ben akkoord dat mijn partner volgende methoden van geboortebeperking gebruikt :
condoom
Akkoord

Niet akkoord

Ik ben akkoord dat mijn partner volgende methoden van geboortebeperking gebruikt :
terugtrekken voor de ejaculatie
Akkoord

Niet akkoord
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Indien ik hoger genoemde voorbehoedsmiddel gebruik en geen condoom wens te
gebruiken, verklaar ik mij akkoord op geen enkele wijze bij een eventuele bevruchting
de partner verantwoordelijk te stellen voor zwangerschap en geen
vaderschapserkenning op te eisen noch financiële tegemoetkoming voor een abortus
of onderhoudsuitkering voor de baby.
Akkoord

Niet akkoord

Indien ik akkoord ga met het voorbehoedsmiddel dat mijn partner en ik in hogere
bepalingen overeengekomen zijn, verklaar ik mij akkoord op geen enkele wijze bij een
ondanks goede voorzorgen en correct voorbehoedsmiddelengebruik toch mogelijke
bevruchting de partner verantwoordelijk te stellen voor zwangerschap en geen
vaderschapserkenning op te eisen noch financiële tegemoetkoming voor een abortus of
onderhoudsuitkering voor de baby.
Akkoord

Niet akkoord

BDSM Geef toestemming tot SM activiteiten

Akkoord

Niet akkoord

Zo ja, volgende sadomasochistische activiteiten (meer info klik hier) wens ik toe te
laten
billenkoek
zweepslagen en geselingen
klemmen en spelden op verschillende lichaamsdelen
gebruik van hand- en voetboeien, vastbinden, met touw (bondage)
gebruik van mondknevels (doeken, rubberen bal, opblaasknevel)
prikken met naalden (naaldenspel)
gesmolten kaarsvet druppelen op diverse lichaamsdelen en daarna eventueel
afkoelen met ijsblokjes (wax-spel)
elektrische prikkelingen (elektroseks)
het oprekken van lichaamsopeningen met behulp van dildo's of een buttplug. Al
dan niet opblaasbare speeltjes.
facesitting
Vul aan met:
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Dingen die ik absoluut niet wens te ondergaan :

Hoeveelheid pijn die ik wil accepteren bij SM, waarbij 1 minst intensief is en 10 heel
intensief
1

2

3

4

5

6

BDSM Ben bereid tot SM activiteiten

7

8

9

Akkoord

10
Niet akkoord

Zo ja, volgende sadomasochistische activiteiten (meer info klik hier) wens ik uit te
voeren
billenkoek
zweepslagen en geselingen
klemmen en spelden op verschillende lichaamsdelen
gebruik van hand- en voetboeien, vastbinden, met touw (bondage)
gebruik van mondknevels (doeken, rubberen bal, opblaasknevel)
prikken met naalden (naaldenspel)
gesmolten kaarsvet druppelen op diverse lichaamsdelen en daarna eventueel
afkoelen met ijsblokjes (wax-spel)
elektrische prikkelingen (elektroseks)
het oprekken van lichaamsopeningen met behulp van dildo's of een buttplug. Al
dan niet opblaasbare speeltjes.
facesitting
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Vul aan met :

Dingen die ik absoluut niet wens uit te voeren:

Hoeveelheid pijn die ik aan partner wil toedienen bij SM waarbij 1 minst intensief is
en 10 heel intensief
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ben bereid om afspraken te maken rond het aantal keren seks dat we samen zullen
hebben.
Akkoord

Niet akkoord

Indien akkoord wordt volgende regeling vastgelegd (aantal keren/per dag/week/per
maand/jaar)

Specifieke bijzondere voorwaarden voor het aangaan van dit contract
Ik stel nog volgende bijzondere voorwaarden om tot hoger genoemde seksuele
activiteiten over te gaan : noteer hier zelf wat uw
voorwaarden zijn om tot hoger genoemde seksuele activiteiten over te gaan. Dit kan
gaan van omstandigheden (licht uit of aan),
plaats(slaapkamer,...), tijdstip, gewenste aantal keren seks per dag, per week, per
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maand, emotionele of extra financiële
tegemoetkoming, voorwaarden inzake weggaan, socio-culturele activiteiten,
geheimhouding, aangaan van een (geheime) liefdesrelatie, enz.

Periode van geldigheid contract

Dit contract is effectief voor een periode van
aan met uren, dagen, weken, maanden, jaren)

(vul

Financiële voorwaarden
Ik word niet betaald voor deze seksuele handelingen en verwacht ook geen enkele
vorm van betaling nu of in de toekomst voor het toestaan tot het verrichten van de in
deze overeenkomst genoemde seksuele handelingen.
Ik ontvang voor het verlenen van deze seksuele handelingen volgende
tegemoetkoming (verduidelijk bedrag, periode, geldigheidsduur, enz.) .

Deze financiële tegemoetkoming dekt alle onkosten en ik erken bovenop dit bedrag
geen enkele vorm van betaling nu of in de toekomst te verwachten.
Visuele en/of auditieve opnamen
Opnamen van de sekshandelingen
Van de afgesproken seksuele handelingen mogen auditieve of visuele opnames
gemaakt worden. De opnames horen integraal bij de bepalingen van dit contract
Akkoord

Niet akkoord

© Dit modelcontract is opgesteld door www.seksuologiepraktijk.be
Overname en gebruik enkel zonder wijzigingen en met correcte bronvermelding. De opsteller (en zijn werkgevers) van dit modelcontract
dragen geen verantwoordelijkheid inzake de juridische waarde van deze overeenkomst, noch van de effectieve geldigheid ervan. Ze zijn
ook niet verantwoordelijk voor oneigenlijk of verkeerd gebruik ervan.

13

Indien er opnamen gemaakt worden van de seksuele handelingen die verricht worden :
contractgever en contractontvanger engageren zich om deze opnamen in alle
geheimhouding te bewaren en er geen misbruik van te maken om de andere partij te
schaden. Indien de opnamen door mij toch bekend geraken, ben ik bereid de
tegenpartij daarvoor een hieronder overeengekomen schadevergoeding betalen.
Akkoord

Niet akkoord

Indien akkoord wordt volgende regeling afgesproken (aard opname, schadevergoeding,
wijze waarop de opname bewaard mag worden, maatregelen om de opnamen te
beschermen, enz.)

Opnamen van het maken van deze overeenkomst.
Van het opstellen en ondertekenen van deze overeenkomst worden auditieve of visuele
opnames gemaakt. Deze opnamen horen integraal bij het contract.
Akkoord

Niet akkoord

Indien er opnamen gemaakt worden van het opstellen van deze overeenkomst :
contractgever en contractontvanger engageren zich om deze opnamen in alle
geheimhouding te bewaren en er geen misbruik van te maken om de andere partij te
schaden. Indien de opname van het maken van deze overeenkomst toch bekend zou
geraken, ben ik bereid daarvoor een hieronder overeengekomen schadevergoeding
betalen.
Akkoord

Niet akkoord

Indien akkoord wordt volgende regeling afgesproken (aard opname, schadevergoeding,
wijze waarop de opname bewaard mag worden, maatregelen om de opnamen te
beschermen, enz.)
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Voorwaarden:
Ik ben minstens 18 jaar of ouder en bezit de intellectuele en emotionele maturiteit die
nodig is om toestemming te geven tot seks en hogergenoemde seksuele handelingen
wettelijk te mogen verrichten.
Ik geef vrijwillig en zonder enige dwang toestemming tot de sekshandelingen die
hierboven beschreven staan. Ik ben op geen enkele wijze gedwongen om dit document
te ondertekenen of akkoord te gaan met bovenvernoemde handelingen.
Ik ben niet onder invloed van drugs of alcohol of verdovende medicatie. Mijn
beoordelingsvermogen is op geen enkele wijze verzwakt. Ik ben volledig geïnformeerd
en bewust wat hoger genoemde seksuele activiteiten inhouden en ik geef volledige
toestemming tot het verrichten van deze seksuele activiteiten.
Ik sluit deze overeenkomst voor de huidige bovengenoemde seksuele activiteiten en
erken dat dit contract enkel een geldigheidsduur heeft voor de tijdsperiode die
hierboven werd aangegeven. Ik erken dat dit contract geen geldige waarde heeft na het
verstrijken van de opgegeven termijn of rechten doet ontstaan op seksuele handelingen
en/of andere voordelen in de toekomst tenzij anders overeengekomen in de specifieke
bijzondere voorwaarden.
Hoewel deze seksuele handelingen voorwerp kunnen zijn van een liefdesrelatie, erken
ik dat deze toegelaten en uitgevoerde seksuele handelingen geen enkele vraag naar het
ontwikkelen van zulk een liefdesrelatie in de toekomst kunnen veronderstellen, tenzij
dit in hoger genoemde specifieke en bijzondere voorwaarden werd overeengekomen.
Ik erken dat ik op dit moment niet de intentie heb om mijn gedachten omtrent de
genoemde handelingen te veranderen voordat de overeengekomen seksuele
handelingen voorbij zijn. Maar ik bevestig dat ik dit contract ogenblikkelijk wens te
verbreken indien er door één van de partners tot seksuele handelingen wordt verplicht
die niet in hoger genoemde lijst voorkomen en ik als contractgever daarbij heel
duidelijk 'ROOD' gevolgd door 'STOP' zeg of wanneer de contractontvanger heel
duidelijk 'ROOD' gevolgd door 'STOP' zegt. Dit tenzij er andere stopwoorden in de
bijzondere voorwaarden overeengekomen waren.
Ik erken dat deze overeenkomst geen enkele verplichting tot het effectief uitvoeren of
toestaan van genoemde seksuele handelingen door mezelf en door mijn partner
impliceert en dat er geen financiële of andere tegemoetkoming zal verleend worden als
ik besluit de sekshandelingen te stoppen. Indien er een financiële of andere vergoeding
voor het verrichten van de seksuele handelingen was onderhandeld, zal er
overeengekomen worden hoe dit naar eer en geweten in billijke regeling voor beide
partners opgelost zal worden.
Ik erken dat dit contract een privé-overeenkomst is en enkel voor informele doeleinden
dient en volgens het wetboek geen wettelijke noch juridische basis heeft. Deze
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overeenkomst zal niet aan derden bekendgemaakt worden behalve in geval van
gegronde beschuldiging van seksueel wangedrag van één van beide partners.
Indien ik deze overeenkomst en de daarbij horende seksuele handelingen bekend maak
zonder gegronde beschuldiging van seksueel wangedrag, ga ik akkoord aansprakelijk
te zijn voor de schade van de inbreuk op de privacy en het verbreken van de
geheimhouding.
Ik erken dat enkel de bevoegde rechtbanken kunnen oordelen welke rechtswaarde dit
contract heeft en welke consequenties aan dit contract gehecht kunnen worden. Ik
contacteer mijn advocaat omtrent de rechtsgeldigheid van deze overeenkomst.
Ik ben bewust dat de gegevens die via dit contract ingevoerd worden op generlei
wijze geregistreerd noch bekendgemaakt zullen worden en dat mijn privacy volledig
wordt gewaarborgd. Ik erken de onafhankelijkheid van de makers van de website en
bevestig deze website noch de makers ervan op generlei wijze te zullen betrekken in
mogelijke juridische kwesties die voortvloeien uit het afsluiten van deze
overeenkomst. Ik bevestig de website en de makers ervan bovendien op geen enkele
wijze aansprakelijk te zullen stellen voor schade die opgelopen zou kunnen worden
door gebruik/misbruik van deze website en/of deze overeenkomst.
Ik heb in volle bewustzijn al de hier opgesomde voorwaarden gelezen en ga er mee
akkoord.
Mijn naam en voornaam (=contractgever) :

Mijn geboorteplaats en -datum :
Mijn adres (facultatief) :

Persoon aan wie ik toestemming tot hoger genoemde seksuele handelingen geef
(=contractontvanger):
Plaats :
Datum :
Handgeschreven 'Gelezen en goedgekeurd' en handtekening van de contractgever (na
afdrukken in te vullen) :

© Dit modelcontract is opgesteld door www.seksuologiepraktijk.be
Overname en gebruik enkel zonder wijzigingen en met correcte bronvermelding. De opsteller (en zijn werkgevers) van dit modelcontract
dragen geen verantwoordelijkheid inzake de juridische waarde van deze overeenkomst, noch van de effectieve geldigheid ervan. Ze zijn
ook niet verantwoordelijk voor oneigenlijk of verkeerd gebruik ervan.

16

Handgeschreven 'Gelezen en goedgekeurd' en handtekening van de contractontvanger
(na afdrukken in te vullen) :

Eventuele getuigen van deze overeenkomst : Getuige verklaart zich bereid volledige
geheimhouding van deze overeenkomst te verzekeren op straffe van het vergoeden aan
beide partijen van volgende schriftelijk overeengekomen schadeloosstelling.

Vul naam en (eventueel) adres in van getuige en laat handtekening plaatsen
voorafgegaan door de tekst 'Gelezen en goedgekeurd'
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