Tarieven en voorwaarden
Marquise Model Agency is vrijgesteld van BTW-aanrekening. Alle bedragen zijn dus netto.
Het agentschap hanteert 3 tariefplannen, naargelang de opdrachtgever een amateurstatus heeft, de
bedoeling heeft de foto’s commercieel te gebruiken of een bijzondere regeling zich opdringt.
Tot de amateurfotografen rekenen we:
•
•
•
•

leden van een fotoclub
studenten fotografie
beginnende fotografen
personen die de fotografie uitsluitend als hobby beoefenen

Zij genieten van een gunsttarief.
We beschouwen als beroepsfotografen:
•
•
•

zaakvoerders, houders van een BTW nummer, die fotografie in hoofd- of bijberoep gebruiken
professionelen die de foto’s gebruiken voor derden (magazine, klant, …) of anderszins
verhandelen
al wie foto’s produceert voor commerciële doeleinden

Voor hen geldt het gebruikelijke standaardtarief.

1. Tarieven voor amateurfotografen (alleen voor boeking van modellen)
Het basistarief bedraagt 100€ voor 4 uur, die ingaan zodra het model de werkvloer betreedt. Dit
bedrag geldt per model dat wordt geboekt en het blok van 4 uur dient in één keer te worden
opgebruikt. De locatie mag niet worden gewijzigd: tijd en plaats liggen dus vast. De formule is echter
zeer soepel: deze tijdspanne mag onder meerdere amateurfotografen worden verdeeld, bijvoorbeeld
4 fotografen elk één uur. Dit garandeert dat ook een beginnend fotograaf tegen zeer redelijke prijzen
met een opgeleid en professioneel model kan werken.
Alle toeslagen blijven van kracht, verplaatsingskosten worden aangerekend (zie verder).

2. Tarieven voor professionele toepassingen
Dit zijn de standaardtarieven die gelden vanaf 1 januari 2019:
Boeking
Model
Fotograaf
Visagiste

per uur
98€
130€
in overleg

1 dagdeel
(4 uur)
325€
400€
in overleg

2 dagdelen
(8 uur)
585€
730€
in overleg

3 dagdelen
(12 uur)
750€
1185€
in overleg

Alle bedragen gelden per begonnen deel, er is geen BTW over verschuldigd.

Toeslagen en vergoedingen
Nachttarief (per begonnen uur na 24 uur):
Topless of bodypaint:
Natuurlijk, artistiek naakt (niet aanstootgevend):

uurtarief + 25%
+50%
+100%

Mooi weer garantie (1x uitstellen zonder kosten):
Kinderen beneden 16 jaar (regl. kinderarbeid):

+30€
+30€

Reiskosten vanaf 20 km:
met een minimum forfait van

0.35€/km
35€

Maaltijdvergoedingen vanaf 2 dagdelen:

25€ (of een warme maaltijd)

3. Onderhandelde tarieven.
Over bijzondere omstandigheden, grotere opdrachten of shoots met een bijzonder karakter (bv.
risico’s) kan afzonderlijk worden onderhandeld. Dit is bijvoorbeeld het geval bij modeshows,
teamprojecten of opnamen in het buitenland. In dat geval doet men er best aan te overleggen met de
zaakvoerder.

Aanvullende informatie
Bijzondere voorwaarden voor minderjarigen
Minderjarige modellen zijn steeds vergezeld door een ouder of toeziende voogd. Bovendien volgen we
strikt de reglementering op de kinderarbeid, die op hen van toepassing is. De teksten van deze
wetgeving kunnen we ter beschikking stellen. Het is aan de opdrachtgever om de wettelijke vereisten
na te leven.

Copyrights
Onze modellen behouden steeds het portretrecht
Uw fotografen behouden steeds het copyright
Onze fotografen behouden het copyright, tenzij anders bedongen
•
•
•
•

beperkte licentie (eigen, niet commercieel gebruik):
afstand van copyright (1 jaar, alle media, België):
afstand van copyright (1 jaar, alle media, alle landen):
verlenging van afstand voor een periode van 5 jaar:

0€
250€
1000€
500€

Annuleringen
Afzeggen van de shoot:
Dit brengt voor ons bijzondere onkosten mee, aangezien de modellen reeds geboekt en gebriefd zijn.
De volgende kosten worden in rekening gebracht:
•
•
•

72 uur tevoren:
48 uur tevoren:
24 uur tevoren:

25%
50%
75%, daarna het volledige bedrag

Voorwaarden
Alle boekingen dienen te worden verrekend op bankrekening IBAN: BE38 4061 0095 4172, BIC:
KREDBEBB ten name van Marquise Model Agency, Mechelen. Voor de gunsttarieven dient het
volledige bedrag te zijn verrekend ten laatste 4 dagen voor de shoot.
Voor boekingen op professioneel niveau volstaat een voorschot van 50% om de opdracht vast te
leggen.
Alle extra prestaties tijdens dezelfde opdracht maken deel uit van een aparte aanrekening.
Onze fotografen, cineasten en visagisten kunnen ook afzonderlijk worden ingehuurd, bijvoorbeeld
voor huwelijksreportages, productfotografie, bedrijfsfotografie enz.

