TFP-SHOOT BIJ HOO GAN TAN FOTOGRAFIE

TFP staat voor Time For Prints (of Photo’s); Het model investeert tijd en zijn/haar expertise en krijgt
daarvoor ‘gratis’ beelden voor terug. Een ieder maakt zijn/haar eigen kosten, maar het is werken met
‘gesloten beurzen’.
Waarom werkt een professionele fotograaf soms ook op TFP-basis?
Bij een betaalde shoot kan een fotograaf niet eindeloos experimenteren. Ook nieuwe samenwerkingen
(met andere visagistes, stylistes of assistenten) kunnen verrassend verlopen en verrassingen wil je nu
net niet bij betaalde opdrachten hebben. Ook is het fijn om vrij werk te maken, zonder restricties van een
opdrachtgever. Kortom: een TFP-shoot is een bijzonder nuttig middel om verder te komen in mijn
fotografische ontwikkeling.
Maar als commerciële fotograaf ben ik uiteraard zeer selectief met wie ik samen wil werken op TFPbasis. Ik moet uiteraard het gevoel hebben, dat ik met jou ook werkelijk ‘verder’ kan komen. De kans dat
je door mij wordt afgewezen voor een TFP-shoot is groot. Indien je wordt afgewezen houd ik je aanvraag
nog een half jaar in mijn bestand, omdat je op een later tijdstip misschien beter in een ander soort shoot
past. Wanneer je niet in mijn bestand gehouden wilt worden, kun je dit na de afwijzing kenbaar maken.
Mijn TFP-voorwaarden:
• Alleen de fotograaf bepaalt de hoeveelheid en de keuze van de beelden, die aan het model worden
gegeven. Ook heeft enkel de fotograaf de keuze welke (na)bewerking hij op deze beelden toepast.
Bewerking door anderen dan de fotograaf (op vergroten en verkleinen na) is niet toegestaan.
• Beelden mogen, zowel door het model als door de fotograaf, worden gebruikt voor portfolio, eigen
websites, social media en privédoeleinden.
• Beelden uit een TFP-shoot mogen, zowel door het model als door de fotograaf, niet commercieel
gebruikt worden.
• Beelden mogen door de fotograaf worden geëxposeerd.
• Fotograaf krijgt van het model de NAW-gegevens. Fotograaf zal deze enkel voor eigen administratieve
handelingen gebruiken en niet aan derden doorgeven.
• Model is ouder dan 18 jaar.

Enkele huishoudelijke regels:
• Er mag in de studio niet worden gerookt.
• Kom op tijd en verschijn uitgerust en fris in de studio.
• Besef dat in een TFP-shoot meestal heel veel tijd wordt geïnvesteerd. Soms ook door derden (zoals
een visagiste en/of een styliste). Ik verwacht daarom van jou een professionele instelling en inzet.
• Have fun en geniet van de shoot
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