
Wij stellen je voor aan onze klanten als je binnen een aanvraag past.
 

Als de klant een aantal favoriete modellen heeft gekozen waaronder jij, dan
mailen we jou de aanvraag. Dit houdt in dat we je de voorwaarden van de
klus sturen zoals het product, shootdata, vergoeding, gebruiksrechten van

de beelden, etc.
 

Jij reageert op deze mail met jouw beschikbaarheid. Als je aangeeft dat je
beschikbaar bent dan ga je automatisch akkoord met de voorwaarden die

in de mail staan.
 

Soms kiest de klant modellen op foto uit maar het kan ook zijn dat ze een
live casting willen organiseren. Deze vindt meestal plaats bij ons op kantoor
maar ook wel eens bij de klant zelf. Uiteraard zullen wij dit duidelijk naar je

communiceren. Bij een live casting wordt er een korte video-opname
gemaakt van jouw auditie.

 
Nadat je hebt aangegeven dat je beschikbaar bent en/of op een casting

geweest, sta je in optie. Laat deze optie net zo lang staan totdat wij hebben
laten weten of de klus doorgaat. Deze beslissing kan soms pas één dag van

tevoren doorkomen.
 

Wij communiceren aan onze klant dat je beschikbaar bent en/of sturen
jouw castingfilmpje naar ze door.

 
Onze klant (meestal een productiemaatschappij of reclamebureau)

presenteert de voorkeuren weer aan hun klant. Dit is het merk of het bedrijf
waar de fotoshoot of commercial voor gemaakt wordt en zij bepalen

uiteindelijk wie er geboekt wordt voor de klus.
 

De keuze wordt gemaakt en aan ons doorgegeven.
 

Wij communiceren of je bent geboekt. Je krijgt altijd bericht, ook als je niet
geboekt wordt.

 
Als je geboekt bent dan ontvang je van ons alle info voor de boeking in een

opdrachtbevestiging. Hierin staat precies hoe laat en waar je verwacht
wordt en wat je eventueel nog mee kan nemen. Deze informatie komt vaak

pas één dag voor de shoot bij ons binnen.

Ik sta ingeschreven, hoe nu verder?
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