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Even het officiële gedeelte over hoe het werkt met een shoot bij mij. De shoot is
volgens het TFP (time for photo’s) principe. Dat houdt in dat er met gesloten beurzen
wordt gewerkt. Ik als fotograaf heb foto’s voor mijn portfolio en jij als model hebt
foto’s voor eigen gebruik.
Daarbij hou ik de volgende spelregels aan.

Selectie van foto’s
●

Na een shoot kies ik als fotograaf een aantal foto’s uit die ik ga bewerken en
opleveren. H et model mag een voorkeur uitspreken tijdens de shoot maar de
uiteindelijke keuze ligt bij mij als fotograaf

Oplevering
●
●
●
●
●

●

Het model krijgt 4 tot 8 foto’s in digitaal formaat (jpeg) dat geschikt is voor
weergave op smartphones, computers en TV’s en dergelijke
Het model krijgt de foto’s binnen een maand na de shoot
Alle opgeleverde foto’s zijn high-end geretoucheerd in Photoshop
Het model krijgt geen hoge resolutie foto’s en RAW bestanden
Indien het model afdrukken van de foto’s wenst zorg ik daarvoor tegen kostprijs.
Daarmee waarborg ik mijn geleverde kwaliteit. Ik laat de foto’s afdrukken bij
Profotonet (www.profotonet.nl). De kosten die op hun website staan zijn de
kosten die je betaalt. Het regelen van die afdrukken doe ik uiteraard gratis.
Indien er om een specifieke reden toch een hoge resolutie foto nodig is, gaat dit
in onderling overleg zodat ik de foto precies naar de behoefte kan aanleveren

Gebruik foto’s
●

De foto’s worden door het model en mijzelf als fotograaf niet voor commerciële
doeleinden gebruikt
● Het model mag de foto’s niet bewerken of anders uitsnijden. Vraag hierom bij mij
als er specifieke behoefte is aan een andere variant
● Het model mag de foto’s publiceren op social media en andere websites. Het
verwijzen naar mij als fotograaf daarbij wordt zeer gewaardeerd:
○ Website: marcohofmanimaging.nl,
○ Facebook: https://www.facebook.com/MarcoHofmanImaging/
○ Instagram: @marcohofmanimaging
● Ik mag de foto’s publiceren op mijn website, social media kanalen en andere
websites:
○ Daarbij gebruik ik alleen de voornaam van het model
○ Indien ik onder een andere naam moet publiceren, dient dit door het model
op schriftelijke wijze voor de shoot aan mij doorgegeven te worden
○ Ik zal het model niet taggen of op andere manier een verwijzing doen naar
het model om de privacy te waarborgen (taggen c.q. linken doe ik uitsluitend

○

op expliciet verzoek van het model)
Ik publiceer alleen foto’s die het model ook van mij heeft ontvangen
● Ik mag de foto’s insturen naar fotowedstrijden. Mocht ik daardoor een wedstrijd
winnen dan is deze prijs voor mij als fotograaf
○

