Prijslijst 2016
Wil je een meer uitgebreide fotoreportage of heb
je speciale wensen? Neem dan gerust contact met
mij op en vraag naar de mogelijkheden.

Fotoreportage
Familie fotografie: € 90,Een groepsfoto of fotoreportage van 1 á 1,5 uur bij je thuis
of op locatie voor maximaal 4 kinderen en volwassenen.
Voor extra kinderen (of volwassenen) wordt een meerprijs
van € 10,- per persoon gerekend.
Portret- en modelfotografie: € 90,- of € 135,Een korte of uitgebreide reportage in de studio of op
locatie. Visagie is mogelijk met meerprijs € 40,- .
Zwangerschap: € 135,Foto’s van je mooie bolle buik. Een fotoreportage van 1 á
1,5 uur bij je thuis of op locatie.
Combi: Zwangerschap & Baby: € 160,2 x een fotoreportage van 1 á 1,5 uur. De eerste reportage
wordt gemaakt in (ongeveer) de laatste maand van de
zwangerschap. De tweede reportage in de eerste maand als
de kleine geboren is! Dubbel zoveel foto’s, dubbel zo leuk!
Huwelijksreportage: vanaf € 850, Fotoreportage volledig in album met vele mogelijkheden
voor verwerken van effecten en stijlen. Genoemde prijs is
op basis van ± 80 foto’s in verschillende formaten compleet
in album.

Er worden geen reiskosten binnen een straal van
15 km van postcode 1274 JD in rekening gebracht.
Vanaf 15km zijn de kosten € 0,30 per kilometer.

Afdrukken (prijspeil 1-1-2016)
Bij een fotoreportage zijn een beperkt aantal
afdrukken bij de prijs inbegrepen. Meer afdrukken
kun je achteraf bestellen. Zo weet je zeker dat
alleen betaald wordt voor de foto’s die jij het
leukst vindt en dat je deze ontvangt in het formaat
dat je wilt. Foto’s kunnen ook op canvas gedrukt
worden.
Afdrukken (glans/mat)
De foto’s worden afgedrukt door een professioneel
vaklab of geprint in eigen beheer. Per bestelling
worden uitsluitend verzendkosten in rekening
gebracht wanneer u de foto’s niet zelf komt
ophalen.
Formaat*
[rechthoek]
10 x 15 cm
13 x 20 cm
20 x 30 cm
24 x 30 cm
30 x 40 cm (A3)
40 x 50 cm (A2)

Prijzen
[vierkant]
10 x 10 cm
13 x 13 cm
20 x 20 cm
30 x 30 cm
40 x 40 cm

€ 3,€ 3,75
€ 9,50
€ 24,€ 40,€ 52,50

Canvas
Foto bestanden (CD/DVD)
Bij een bruidsreportage ontvang je niet de foto’s digitaal,
maar kun je de foto’s in klein formaat op een beveiligd deel
van deze site bekijken. Je kunt dan beslissen om een fotoafdruk of canvas te bestellen (zie hiernaast). Wil je dit
echter liever zelf doen, dan kun je ook de gehele selectie
foto’s in de grootst mogelijke resolutie bestellen. Foto’s
worden op CD geleverd met indexvellen. Ook is het
mogelijk om de gehele serie op DVD als presentatie met
muziek te bestellen.
CD: € 45,-

DVD presentatie: € 100,-

Foto’s worden geprint op een linnen doek (canvas)
en gespannen om een houten frame van 2 cm dik.
Het linnen en drukwerk zijn van hoogwaardige
kwaliteit en verkleurt niet in de zon. Per bestelling
wordt er maximaal € 15,00 verwerkings- en
verzendkosten in rekening gebracht.
Formaat*
30 x 40 cm
40 x 60 cm
60 x 90 cm
90 x 120 cm
90 x 160 cm

Prijzen
€ 80,€ 90,€ 110,€ 165,€ 190,-

*Andere formaten zijn mogelijk, neem hiervoor
Contact met mij op.

Alle prijzen vermeld op deze website zijn inclusief 21% BTW.
Prijslijst opgemaakt op 01/01/2016. Wijzigingen onder voorbehoud.

