
Our Flight Mode         

Concepting, filmmaking and photography 

01  Determine  
 Wat is de bestemming? De briefing van de opdrachtgever wordt door TBW vertaald naar een   
 schets. Hierbij wordt een indicatie gegeven van de kosten (offerte). Bij  akkoord op de schets  
 en de kostenindicatie start de samenwerking. Welkom aan boord! 

02  Pack  
 De schets wordt uitgewerkt tot creatief concept/script*: beeldverhaal, tekst, casting, voice-  
 over en filmlocaties. Dit is het moment voor feedback-ronde 1. De gewenste ‘deliverables’   
 worden doorgesproken, de kostenindicatie wordt gespecificeerd en de aanbetaling wordt   
 verstuurd. Na verwerking feedback geeft opdrachtgever akkoord om over te gaan tot productie  
 en levert de benodigde informatie aan. 
 
 * De uitwerking van het creatief concept is (in veel gevallen slechts) een rode draad. Onze kracht ligt in het  finetunen van het script 

 tijdens productie zelf, door het geschoten materiaal continu kritisch tegen het licht te houden. In dit proces ontstaan de beste   

 invullingen, die je op voorhand niet had kunnen bedenken. Deze wijzigingen worden altijd van tevoren besproken met de opdracht- 

 gever en vormen altijd een verbetering van het origineel. Deze werkwijze vraagt om flexibiliteit bij de opdrachtgever plus het   

 volledige vertrouwen in The Brandwagon, als dé partij om het project tot het hoogst haalbare resultaat te brengen.  

03  Departure  
 Na ontvangst aanbetaling wordt productie opgestart: de callsheet (per draaidag) wordt   
 uitgewerkt, verstuurd naar de opdrachtgever en de opnamedagen worden ingepland.  

04  Autopilot 
 Na het afronden van de opnames, worden de geschoten beelden verwerkt in de edit met passend 
 audio- & motion design. Dit proces kan enkele weken duren. Van tevoren wordt de deadline voor  
 concept film vastgesteld.  

05  Stopover 
 Concept film wordt verzonden naar de opdrachtgever. Dit is het moment voor feedback-ronde 2. 
 De opdrachtgever stuurt eventuele feedback binnen één week na ontvangst. 

06  Re-navigate 
 De feedback wordt binnen één week na ontvangst verwerkt.  

07 Arrival 
 De bestemming is succesvol bereikt!  



Terms and Conditions  

 
Your feedback and approval  
Na akkoord op de stap 1 (determine), starten wij met uitvoering van de opdracht en wordt het creatieve 
concept vormgegeven. De opdrachtgever kan feedback geven op de daarvoor aangegeven momenten, 
namelijk na het ontvangen van het creatieve concept en na het ontvangen van de conceptversie film. 
Door het goedkeuren van creatieve concept gaat de opdrachtgever akkoord met de productie van de 
opdracht. Hierna kan de opdrachtgever geen inhoudelijke wijzigingen meer doorvoeren. Indien de 
opdrachtgever de opdracht tussentijds wil aanpassen, wordt dit doorberekend in de eindfactuur*. 

Opdrachtgever heeft één week de tijd om feedback te geven op het creatief concept, tenzij anders afgesproken. Daarna gaat opdrachtgever automatisch akkoord. 
Wordt het creatief concept - na eerder akkoord - toch afgewezen door opdrachtgever, dan rekent TBW 15% over de totale productiewaarde voor de uitwerking van 
deze eerste versie (met een minimum van €1.000,-). 
 

Date of arrival  
TBW levert het eindproduct altijd voor of op de overeengekomen datum op. Door verschillende oorzaken 
kan het voorkomen dat een deadline niet wordt gehaald. Dit wordt altijd ruimschoots van tevoren 
besproken met opdrachtgever.  

Cooperation and necessities 
Volledige medewerking door opdrachtgever aan de uitvoering van de opdracht is noodzakelijk om tot 
het gewenste eindresultaat te komen binnen de gestelde uitvoeringstermijn. De opdrachtgever verstrekt 
aan TBW - na goedkeuring van het creatieve concept -  alle noodzakelijke informatie (o.a. 
factuurgegevens), documenten, huisstijlelementen e.d. Indien dit niet tijdig wordt aangeleverd, heeft 
TBW het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en om de hieruit voortvloeiende extra 
kosten in rekening te brengen.  

Costs  
Alle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.  

Deposit  
Voor start productie sturen wij een aanbetaling van 50% over het totale bedrag. Na betaling wordt 
productie opgestart. 

Payments  
Alle facturen zullen door de opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde 
betalingscondities. Geen specifieke betalingscondities aanwezig? Dan zal de opdrachtgever binnen 30 
dagen na factuurdatum betalen (tenzij anders overeengekomen).  



Not included  
Kosten die wij maken bij derden, worden doorberekend aan de opdrachtgever. Denk hierbij aan voice-
overs, huur van attributen/ruimtes/apparatuur, figuranten en acteurs. In samenspraak met de 
opdrachtgever komen deze extra kosten bovenop het in de offerte afgesproken factuurbedrag. Voordat 
deze kosten worden gemaakt, worden zij bij opdrachtgever kenbaar gemaakt.  

Voice-over/acteurs/figuranten/modellen: kosten opvragen  
Reiskosten: €0,28 per kilometer  
Reistijd: €50 per uur per persoon (vanaf 1 uur rijden vanaf Groningen) 

It’s all in the name  
Voor oplevering van het eindproduct worden afspraken gemaakt over eventuele naamsvermelding van 
TBW bij publicatie van het opgeleverde werk. TBW behoudt het recht te bepalen of naamsvermelding 
wel/niet gewenst is. Indien de opdrachtgever hiervan wil afwijken, dient dit voor oplevering van productie 
te worden overlegd.  

Final product  
Het is niet toegestaan om het eindproduct te bewerken zonder toestemming van TBW. Indien de 
opdrachtgever het eindproduct wil bewerken, dan kan dit alleen in overleg worden gedaan met TBW. 
Eventuele aanpassingen of bewerkingen zullen in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever.  

Ownership  
Al het beeldmateriaal dat is geschoten door TBW, is eigendom van TBW. Het is toegestaan om dit 
beeldmateriaal te gebruiken in andere producties. Let op: indien personen of objecten op beeld direct te 
koppelen zijn aan de originele opdrachtgever, wordt voor gebruik altijd toestemming gevraagd door TBW 
aan deze opdrachtgever. 

Extra footage  
Beeldmateriaal dat niet is gebruikt voor het eindproduct van de opdrachtgever, blijft in beheer van TBW. 
De opdrachtgever mag hier beroep op doen bij vervolgopdrachten.  

Social purposes  
Beeldmateriaal dat is geschoten in opdracht van de opdrachtgever mag door TBW altijd worden gebruikt 
voor eigen social mediakanalen. 

Permission 
TBW zal tijdens het filmen of fotograferen altijd mondelinge toestemming vragen van figuranten of 
omstanders die in beeld komen. De verantwoordelijkheid voor schriftelijke toestemming van figuranten 
en omstanders ligt bij de opdrachtgever. 


