Wat fijn dat je voor mijn diensten hebt gekozen als freelance Make-up artist en hairstylist!
Laten we er samen voor zorgen dat we een zo mooi mogelijk eindresultaat behalen. Ik draag zorg
voor passende looks zodat we het maximale uit elke foto/opdracht kunnen halen.
Van mij mag je dan niet alleen verwachten dat ik werk met hoogwaardige producten en materialen,
maar ook dat ik mee kan denken in het totaal concept. Het is niet zomaar even make-up en haar,
maar ik kan ook aanwezig zijn op de set en let op alle details.
Wat praktische gegevens:
Naam bedrijf:
Adres:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Aan wie kan ik mijn factuur richten:
Is er een lift aanwezig mocht ik naar hogere verdiepingen moeten:
Aanvang adres locatie 1:
Aanvang tijd locatie 1:
Parkeergelegenheid:
Aanvang adres locatie 2:
Aanvang tijd locatie 2:
Parkeergelegenheid:
Ruimte voor meerdere locaties:
Hoeveel modellen zijn er (man/vrouw):
Hoeveel looks zijn er nodig:
Boek je mij voor een combi van make-up en haar of los voor make-up of haar:
Wil je dat ik op de set aanwezig blijf voor een touch up/lookverandering:

Wat handig is op de set:
-

Laat modellen met een schoon gereinigd gezicht komen.
De haren gedroogd en niet te vet/veel product.
Maak gebruik van een reële planning. Voor haar en make-up voor vrouwelijke modellen heb
ik minimaal een uur nodig, afhankelijk van de dikte van het haar, met een uitloop naar
anderhalf uur. Het kan natuurlijk ook de andere kant op werken voor iemand met kort en
makkelijk haar waarvoor ik minder tijd kwijt ben, maar laten we uitgaan van een globale
schatting.

Mannen make-up
-

Fotoready makeup.
Duur ongeveer 15 minuten.

Een dagmake-up/neutrale foto make-up neemt ongeveer 45 minuten in beslag. Een volle glam
make-up inclusief nepwimpers 60 minuten.
-

-

-

-

-

Op locatie reken ik 0,35 cent per kilometer tot een half uur reistijd. Mocht de reistijd meer
bedragen dan een half uur, dan reken ik 0,50 cent per kilometer aan reiskosten/reistijd.
Parkeerkosten worden eveneens gefactureerd.
Ik reken een bedrag van 25 Euro voor het werken op locatie. Dit heeft te maken met het in
en uitpakken van alle spullen en het faciliteren en creëren van een werkplek. (een kwartier
voor aanvang en een kwartier na stoppen om in te pakken en op te ruimen)
Mijn uurprijs is 50,- Euro Excl. BTW. Ik dien declaraties in over de daadwerkelijke tijd die ik
op de set ben geweest.
Ik zal altijd wat eerder aanwezig zijn dan de start van de make-up om zo ook mijn werkplek
in te richten.
Ik neem mijn eigen verlichting en stoel mee. Het zou fijn zijn als er een hoekje ingericht kan
worden waar we kunnen zitten. Een tafel doe je mij een heel groot plezier mee, evenals een
stopcontact/stekkerdoos.
Excessen niet meegerekend. Dit is een globale schatting en een indicatie. Ik reken het
daadwerkelijk aantal uren die ik heb gewerkt. In samenspraak kijken we of mijn
aanwezigheid nog gewenst is voor een eventuele touch up of verandering van een look.
De prijzen zijn exclusief BTW.

