KvK-Nummer:59352728

Tarieven fotoshoots
(geldig vanaf 1 juli - 31 december 2019)

Only You
(max. 1 persoon)

65,-

€



1 uur fotografie



6 digitale HR bestanden



Extra digitale HR bestanden na te bestellen voor €7,50 per stuk



Te boeken als studio- & locatieshoot

Loveshoot
(max. 2 personen)

70,-

€



1 uur fotografie



6 digitale HR bestanden



Extra digitale HR bestanden na te bestellen voor €7,50 per stuk



Te boeken als studio- & locatieshoot

Zwanger
(met partner & kids)

85,-

€



1 uur fotografie



6 digitale HR bestanden



Extra digitale HR bestanden na te bestellen voor €7,50 per stuk
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Te boeken als studio- & locatieshoot

Newborn
(met ouders + broertjes en/of zusjes mogelijk in de studio of lifestyle)

125,-

€



1-2 uur fotografie



6 digitale HR bestanden



Extra digitale HR bestanden na te bestellen voor €7,50 per stuk



Gebruik van alle accessoires



Mogelijkheid tot foto’s voor geboorte kaartje (deze zijn dan dezelfde dag klaar)



Op locatie (bij u thuis) €150,-

Kids/Gezin/Familie
(t/m 5 personen) Elke persoon extra + €5,00 p.p

90,-

€



1 uur fotografie



6 digitale HR bestanden



Extra digitale HR bestanden na te bestellen voor €7,50 per stuk



Te boeken als *studio- & locatieshoot (*studioshoot t/m 5 personen)

First Birthday
(gebaseerd op 1 kind) Elk kind extra + €15,- p.p

70,-

€



1 uur fotografie
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6 digitale HR bestanden



Extra digitale HR bestanden na te bestellen voor €7,50 per stuk



Te boeken als studio- & locatieshoot (cupcake (zonder meerprijs) mogelijk bij
locatieshoot)

Dieren
(gebaseerd op 1 dier) Elk dier extra + €7,50 per dier

65,-

€



1 uur fotografie



6 digitale HR bestanden



Extra digitale HR bestanden na te bestellen voor €7,50 per stuk



Alleen te boeken als locatieshoot

Lifestyle

25,-

+€



Toepasbaar op elk pakket* (uitgezonderd First Birthday & Dieren)
---De tijden die staan aangegeven bij de verschillende pakketten, is slechts een indicatie.Indien een
reportage ruim binnen de genoemde tijd klaar is, is dit een teken dat wij (fotograaf & klant) goed
hebben samengewerkt. Het kan ook zijn dat we iets langer nodig hebben. Als dit bijv. een kwartiertje
is, is dit geen enkel probleem maar er is natuurlijk wel een grens. Voor elk half uur extra brengen wij
€15,- in rekening.
De foto's worden altijd zorgvuldig bewerkt en in een kleurenversie geleverd. Bij sommige shoots wordt
ongeveer 10% ook in zwart/wit versie geleverd. Indien u liever alle foto’s in 1 kleur wilt ontvangen dan
dient u dit voorafgaand aan de fotoreportage aan te geven (dit geldt niet voor aanbiedingen en acties).
Staat het pakket van uw wens er niet tussen? neem dan contact met ons op, dan maken wij een
pakket op maat voor u.
Bij elk pakket geldt het volgende:
-De foto's worden standaard via Wetransfer (per e-mail) verstuurd.

Pagina 3 van 4

KvK-Nummer:59352728
Maar kunnen indien gewenst ook op een USB-stick worden gezet. (zie onze productenprijslijst voor de
tarieven)
-De foto's worden standaard 2 keer geleverd. 1 keer zonder logo en 1 keer met logo.
Wanneer u afdrukken of fotoproducten, van de foto's bij ons besteld, worden deze zonder logo aan u
geleverd.
-Een studio shoot is mogelijk t/m 5 personen (tegelijk op de foto)
Wilt u met 6 of meer personen tegelijk op de foto? Dan is dit alleen mogelijk op locatie.
-Voor een fotoshoot op locatie word er € 0,30 per gereden km berekend vanaf postcode 7913.
(heen en terug reis worden berekend)
-Wilt u uw haar en make-up ook door ons laten doen?
Vraag hier voor naar de mogelijkheden.
(Alle prijzen zijn incl. 21% BTW)
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