
 Ga naar www.moederannecasting.nl. Ga in het menu naar
aanmelden & updaten en klik op aanmeldformulier. Vul de

gegevens van de gene die je wil aanmelden zo volledig
mogelijk in. Het is niet verplicht om professionele foto’s bij
te voegen, dit mogen zelfgemaakte portretfoto's zijn voor

een effen achtergrond.  
 

Als je een automatische reply hebt ontvangen komt het
ingevulde formulier bij ons binnen.

 
 Wij beoordelen aan de hand van de informatie en de foto’s
die je hebt verstuurd of we jou/je kind willen toevoegen aan

ons bestand.
 

 Als we jou/je kind willen toevoegen aan ons bestand
ontvang je een mailtje met daarin een uitnodiging om bij

ons langs te komen om de inschrijving compleet te maken.
Dit kan soms even duren omdat wij dagelijks veel

aanmeldingen binnen krijgen. 
 

Tegelijk met de uitnodiging ontvang je ook een
welkomsbrief met daarin alle informatie die van belang is.
Lees deze a.u.b. goed door. Als je hierna nog vragen hebt,

mag je natuurlijk altijd contact met ons opnemen. 
 

 Als je een uitnodiging hebt ontvangen kan je langskomen
tijdens één van onze fotografiedagen. 

 
Als je bij ons bent langs geweest is de inschrijving compleet.

Je staat nu ingeschreven bij Moederannecasting en kan
geboekt worden door onze klanten. Dit kan soms even

duren, geduld is een schone zaak. 
 

 Indien een klant interesse heeft sturen wij je een aanvraag
per mail. Hierin vind je alle informatie over de opdracht en

kan je aangeven of je interesse hebt of niet.
 

 Als je de opdracht aanneemt sta je in optie en wordt er
verwacht dat je de aangevraagde shootdata vrij houdt

totdat alles bevestigd kan worden. 
 

 Als de klant heeft gekozen ontvang je bericht: een
afzegging of een opdrachtbevestiging. Indien je een

opdrachtbevestiging ontvangt en je hier akkoord op geeft is
de boeking rond. Nadat een shoot heeft plaatsgevonden

horen wij graag hoe alles is verlopen.

Waarom langs komen?
Wij vinden het fijn om

onze modellen/acteurs
even te ontmoeten en te
zien hoe iemand is voor

de camera. Wij
fotograferen kinderen
vanaf 4 jaar, kinderen

jonger dan 4 jaar
schrijven wij in met

eigen foto’s omdat ze te
snel veranderen qua

maten en uiterlijk.

Deze vinden plaats op
dinsdag en

donderdagochtend
09:30 – 12:30 (voor

volwassenen) en
woensdag en

vrijdagmiddag 
14:00 – 17:00 (voor

kinderen). LET OP: soms
komt een fotografiedag

te vervallen, hou daarom
onze website goed in de
gaten. Deze info vind je

onder het kopje: info
fotografiedagen.

Stappenplan inschrijving Moederannecasting

Indien je bij een aanvraag
past sturen wij jouw
profiel mee in een
voorstel naar onze
klanten. Uiteindelijk

maakt de klant altijd de
beslissing.
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