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DRONE FOTOGRAAF NEDERLAND . NL
CHECKLIST VOOR LOCATIE EIGENAREN & BEHEERDERS M.B.T. GEPLANDE DRONE OPNAMES

INTRODUCTIE
Maak woning, bedrijfspand, evenement en perceel gereed voor de drone opnames.

We willen uw locatie zo optimaal mogelijk in beeld brengen. Naast ons werk bepaalt u

zelf voor een groot deel het resultaat. Door onze ervaring met dronebeelden weten wij

dat we indrukwekkende beelden kunnen leveren als de locatie netjes en sfeervol aan

ons wordt presenteert. Uw voorbereiding op de drone opnames is dus enorm belangrijk.

Bekijk de locatie kritisch door de ogen van de personen die de dronebeelden moeten

zien.

EXTERIEUR ALGEMEEN

Informeer wanneer nodig omwonenden dat drone opnames worden gemaakt.

Zorg dat de ramen en deuren dicht zijn.

Aanwezige rolluiken omhoog en gordijnen open.

Zorg voor mooi gevulde bloembakken.

Haal tuingereedschap, droogmolen en vuilnisbakken uit het zicht.

Zorg dat tuinmeubelen, zwembaden, vijvers, sport- en speeltoestellen geen

beschermhoezen hebben en schoon en droog zijn.

Plaats kussens in tuinmeubelen en schud deze op.

Zorg dat er geen voertuigen, containers of vuilniszakken voor de locatie staan.

Zorg dat de carport leeg is: geen vuilnis, auto, motor, camper, caravan etc.

Veeg de stoep schoon, verwijder onkruid, trim het gras en snoei de struiken.

Verwijder los kinderspeelgoed uit de tuin.

Tuinborden en reclame zo nodig verwijderen of afdekken.

Zorg dat personen niet zichtbaar zijn in de tuin of voor de ramen.
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INTERIEUR ALGEMEEN

Zorg voor veel licht, verwijder spullen van de grond, muren en meubilair. Hoe

meer van vloeren, muren en meubels zichtbaar is, hoe ruimelijker de beleving.

Zorg voor een nette indruk: stofzuigen, dweilen, stoffen, ramen zemen.

Verwijder persoonlijke spullen en familiefoto’s.

Ruim vensterbanken op om het zicht naar buiten niet te belemmeren.

Berg losse spullen op zoals afstandsbedieningen, post, kleding, speelgoed.

Zorg dat het aantal kledingstukken aan kapstokken beperkt is.

Zorg dat de gordijnen open zijn, rolluiken omhoog en alle ramen dicht.

Koop kleurrijk fruit en bloemen.

Zorg dat huisdieren afwezig zijn.

Verwijder vuilnisbakken, kattenbakken, kabels, matten etc.

WOONKAMER

Kussens opschudden.

Dekentjes op meubilair weghalen.

Verwijder afstandsbedieningen en zichtbare kabels.

Verwijder spullen zoals post, tijdschriften, speelgoed.

Zet televisie en beeldschermen van computers uit.

Doe de gordijnen en vitrages open voor een optimaal uitzicht naar buiten.

Haal deurmatten weg en doe open ramen en deuren dicht.

Verwijder zo mogelijk kinderstoelen, babybox en babykleed.

Huisdier manden, etensbakken, krabpaal en speeltjes weghalen.

KEUKEN

Zorg voor schone kranen, kookplaat, apparatuur en aanrecht.

Plaats niet teveel apparatuur op het aanrecht en verberg kabels.

Zorg voor een nette keuken: verwijder doeken, afwasborstels, flacons enz.

SLAAPKAMERS

Zorg voor schone, opgeruimde slaapkamers.

Zorg dat geen spullen in het zicht liggen onder bedden of op kasten.

Maak het bed netjes op met een neutraal dekbedovertrek of sprei.

Verwijder kledingstukken achter of op deuren zoals badjassen en handdoeken.

Verwijder speelgoed en grote posters of andere in het oog springende zaken.
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BADKAMER + TOILETRUIMTE

Zorg voor een schone, frisse badkamer en toiletruimte.

Zet mooie accessoires en wellness producten in het zicht.

Verwijder tandpasta, douchegel, shampoo, borstels, tandenborstels.

Verwijder badjassen, wasmand, badmat.

Zorg voor schone handdoeken.

Doe de toiletbril naar beneden.

Verwijder overtollige toiletrollen, wc borstel, kalenders en prullenbakje.

VEELGESTELDE VRAGEN
WAT IS DE ROL VAN DE DRONEFOTOGRAAF?

De fotograaf zal de locatie fotograferen en/of filmen. Fotografen hebben slechts een

beperkte tijd om de locatie in beeld te brengen. Een stoel of doos verplaatsen kan,

maar fotografen zijn er niet voor om te helpen opruimen.

WAT GEBEURT ER BIJ NEERSLAG?

In geval we buiten beelden moeten maken dan maken we een nieuwe afspraak. In geval we

alleen binnen beelden maken kunnen de opnames wel doorgaan.

VERZORGEN JULLIE OOK STYLING?

Niet standaard, onze fotografen zijn geen stylisten. Bovendien kunnen zij op de live

dronebeelden de details niet goed zien want ze zijn bezig met de vliegfase. Indien u

de styling wilt uitbesteden dient u dit in offerte fase kenbaar te maken.

HOEVEEL TIJD KOST HET FOTOGRAFEREN VAN EEN LOCATIE?

De tijd die onze fotografen nodig hebben is afhankelijk van de grootte van de

locatie. Gemiddeld zijn onze fotografen 1 uur op locatie bezig met het maken van

foto’s. Bespreek vooraf het script en de tijdsduur in geval van video opnames.
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ZIJN ER RUIMTES DIE NIET IN BEELD WORDEN GEBRACHT?

Sommige binnenzijdes van ruimtes worden standaard niet gepresenteerd zoals de

binnenkant van een garage, schuur, fietsenstalling of berghok. Indien u dit wel graag

wilt dan kunt u dit in de offerte fase aangeven.

KUNNEN JULLIE EEN LOCATIE IN BEELD BRENGEN ZONDER DAT DE BEHEERDER OF EIGENAAR AANWEZIG IS?

Ja, desgewenst kunnen wij de sleutels ophalen en retourneren bij de persoon van uw

keuze. Belangrijk is dan wel dat de locatie optimaal is voorbereid en opgeruimd.

KAN IK DE AFSPRAAK VERPLAATSEN OF ANNULEREN?

Wanneer u de opname datum en/of tijd wenst te verplaatsen of annuleren moet u dit

tenminste 48 uur van tevoren telefonisch te melden.
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