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Op de foto
Objecten
Het fotograferen van objecten zoals architectuur en industriële producten is onze
basis. Er wordt gezocht naar het juiste punt om uw object op die ene kenmerkende
manier te fotograferen.
Architectuur en objecten in de openbare ruimte vragen om het juiste licht
waardoor er soms op verschillende tijdstippen wordt gefotografeerd. Producten
worden in onze studio of op locatie zorgvuldig uitgelicht met professionele
lichtapparatuur.
De uiteindelijke nabewerking levert de finishing touch waarna de beelden direct
geschikt zijn voor aanlevering aan de drukkerij of publicatie op uw website.

Reportage
Een bijzondere vorm van het fotograferen van objecten is de reportage. Het
transport van een groot object, de installatie van een machine, de bouw en
inrichting van een nieuw bedrijfspand zijn typische voorbeelden van een reportage.
Dankzij een uitstekend netwerk is het mogelijk dat wij op de cruciale dag
meerdere fotografen beschikbaar hebben zodat het gehele project zorgvuldig
wordt vastgelegd.

Portret
Een foto is snel gemaakt, een goed portret vraagt tijd. Een reeks beelden maakt
een selectie mogelijk en zorgt dat het juiste resultaat bereikt wordt.
Uw medewerker op zijn werkplek, de directeur achter zijn bureau, het gezin bij
elkaar of een karakteristiek portret. Er zijn ontelbare mogelijkheden om mensen
goed te portretteren.
Dierenfotografie is een bijzondere vorm van portretfotografie. Met een achtergrond
in de hippische sport weten wij dat ‘even snel’ een foto maken ook hier niet werkt.

Prijsaanvraag
Voor een vrijblijvende prijsopgave stuurt u een e-mail naar info@gertjanvermaas.nl
en vermeld daarbij de datum waarop de foto gemaakt moet worden, de locatie en
het onderwerp.
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TFP
TFP of eigenlijk TFF (time for files) is een samenwerkingsvorm waarbij een model
en fotograaf samenwerken op basis van gedeelde tijd. Er is voor beide partijen
geen financiële vergoeding verbonden aan deze manier van samenwerken.
Werken op TFP basis is voor ons alleen interessant als uitbreiding op ons portfolio
of om nieuwe technieken en methoden te testen.
Een TFP shoot vind alleen plaats op uitnodiging door ons. Op geen enkele manier
worden er bij een TFP shoot concessies gedaan aan de kwaliteit. Er wordt bij een
TFP foto shoot altijd met een overeenkomst gewerkt.

Wat wij niet doen
Met een focus op het fotograferen van objecten en portretten zijn er natuurlijk een
aantal onderwerpen die wij niet op commerciële basis fotograferen. Partyfoto’s en
bruidsreportages verzorgen wij niet, ook pers- en sportfotografie laten wij graag
aan de daarin gespecialiseerde collega’s over.

Tot slot
Ondanks dat een zorgvuldige voorbereiding deel uitmaakt van ons werk behouden
wij altijd het recht om (zonder opgaaf van reden) te besluiten niet te fotograferen
of af te zien van uitlevering van foto’s.
Tot slot willen wij graag vermelden dat het auteursrecht van onze beelden altijd
bij de fotograaf berust. Het bewerken van de beelden, deel uit laten maken van
een collage, publicatie of het gebruik van een beeld anders dan overeengekomen is
zonder uitdrukkelijke toestemming van de fotograaf bij wet verboden.
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