
 

 

CONTRACT – JAARABONNEMENT ACT4YOU CASTING – PRODUCENT 

Bij het inschrijven/betalen voor een abonnement Producent gaat u akkoord met de hiervoor geldende  

voorwaarden (onderdeel van de Algemene Voorwaarden te lezen op de pagina contact op 

www.act4you.nl) 

NB:  Act4you checkt of men aan de voorwaarden voldoet om als opdrachtgever/producent in 

aanmerking te komen. Mocht blijken dat dat niet zo is dan zal het inschrijfgeld minus € 25,- 

administratiekosten worden geretourneerd. 

- abonnement geeft het recht om de bij Act4you ingeschreven figuranten en acteurs met toevoeging  

  Profiel Plus ook rechtstreeks te boeken. 

- akkoord met naamsvermelding op onze website als opdrachtgever 

- op verzoek geven van een review na bemiddeling 

Act4you is te allen tijde gerechtigd een account te beëindigen indien een opdrachtgever niet 

langer aan de voorwaarden kan voldoen, dan wel er gegronde redenen zijn naar aanleiding van 

klachten artiesten. 

De artiest krijgt via de mail of telefonisch een verzoek contact met u op te nemen. Komt er een boeking 

tot stand dan is het belangrijk rekening te houden de daarvoor geldende voorwaarden. 

RESUMé (uitgebreide voorwaarden zie pagina contact website). 

- Act4you is NIET aansprakelijk voor de juistheid van de gegevens in het profiel van de artiest. 

- Betaling geschiedt rechtstreeks aan de artiest 

- Figuranten en acteurs die via bemiddeling door Act4you zijn geboekt voor een opdracht mogen 

voor een vervolgopdracht (aanvullende draaidagen) NIET rechtstreeks geboekt worden. 

- Ondanks dat wij niet aansprakelijk zijn voor de artiesten die rechtstreeks zijn geboekt kunt u ons 

uiteraard wel op de hoogte stellen van zeer positieve, maar ook van minder prettige ervaringen 

zodat wij daar zonodig actie op kunnen ondernemen. 

- Trainingsacteurs mogen niet rechtstreeks geboekt worden. Opdrachten lopen altijd via Act4you.  

-  

Prijs jaarabonnement (2023)  € 120,00 incl btw. Bedrag kan jaarlijks worden aangepast met maximaal 5% 

verhoging. 

Verlenging, cq opzeggen abonnement 

Het abonnement wordt automatisch verlengd tenzij u een maand voor de afloopdatum schriftelijk 

(mail) opzegt. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.act4you.nl/


 

 

 

NB: Wilt u dat Act4you de gegevens checkt, dan kunt u er beter voor kiezen om de casting door ons te laten 

verzorgen.  Vraag naar de mogelijkheden. 

Mail voor informatie:  casting@act4you.nl.  

 

Uw voordeel met een account: 

1. U kunt figuranten/acteurs rechtstreeks boeken die een vermelding Profiel+ hebben. Deze staan op aparte 

pagina vermeld. 

2. Laat u een casting door ons verzorgen dan betaalt u geen castingkosten  maar alleen 20% commissie* over 

de fees.  Zonder account per opdracht:  € 100,-  + 20% commissie. 

3. Uw naam/logo wordt regelmatig vermeld op de website zonder extra kosten.   

*NB: Wel met minimumbedrag van € 100,- voor de totaalfactuur. 

 

Voorwaarden om een account te krijgen 

- aantoonbaar meerdere producties verzorgd in de branche film/tv, bedrijfsfilms 

- op verzoek referenties te verstrekken 

- ingeschreven bij KvK 

- akkoord met naamsvermelding op onze website als opdrachtgever 

- wij u om een review mogen vragen na bemiddeling 

Act4you is te allen tijde gerechtigd een account te beëindigen indien een opdrachtgever niet langer aan de 

voorwaarden kan voldoen 

U heeft interesse in een account?  Ga naar de website / casting / word lid 

 

STAPPENPLAN boeken 

 

U heeft een account en wenst rechtstreeks contact met een figurant/acteur die staat vermeld op pagina Profiel+. 

Deze mensen zijn alleen te benaderen als u bent ingelogd. 

 

Staat er een contactadres bij de desbetreffende artiest dan kunt u zelf contact opnemen. 

 

Staat er geen contactadres maar heeft de artiest wel Profiel+ dan mailt u naar casting@act4you.nl met in het 

onderwerp RECHTSTREEKS BOEKEN + Naam en ID-nummer figurant/acteur. De mail wordt doorgestuurd naar de 

desbetreffende persoon en die kan zelf reageren. Verdere afhandeling en voorwaarden zie hierboven. 

Mocht u interesse hebben in een figurant/acteur die wel op de website staat maar geen Profiel+ lid is dan kunt u 

via ons aanvragen om met hun in contact te komen. Is de desbetreffende kandidaat daarin geïnteresseerd ook dan 

gelden de voorwaarden “rechtstreeks boeken”. 

 

Deze voorwaarden zijn onderdeel van onze Algemene Voorwaarden (te lezen op de pagina contact website). 
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