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Leuk dat je een kijkje neemt in mijn brochure.
Ik hou van het creëren van sprekende, vaak kleurrijke beelden die een
verhaal vertellen. Mijn liefde en aandacht voor een mooi pakkend portret
staat altijd voorop. Voor mij is het belangrijk om mensen blij en trots te
maken met de portretten die ik van hen maak. Ik hoop dat ik eens een
keer jou mag fotograferen!

Fotosessie
In mijn portretten probeer ik je karakter zo veel mogelijk naar voren te
laten komen.
Mijn missie is om een connectie met je aan te gaan die nodig is om je te
laten sprankelen. Ik portretteer je zo puur en naturel mogelijk, op zoek
naar het juiste moment.
Tijdens de fotoshoot is het belangrijk dat je op je gemak bent en jezelf
kunt zijn voor de camera. Ik ga op zoek naar de juiste interactie en
gevoel, want daaruit kan iets moois ontstaan!

Hoe gaat het in zijn werk
1. Datum vastleggen
2. Telefonisch overleg: afstemmen van plannen en wensen
3. Fotoshoot
4. Pre-selectie foto’s en bevestiging
5. Afronden nabewerking
6. Opsturen digitale foto’s of bestelling kunstprint
7. Eventueel levering kunstprint

Kunstportret
Bij een kunstportret werk ik met een plan dat ik vooraf met je bespreek
en ga ik een stapje verder in de styling. Ik kies bijvoorbeeld voor een
speciale achtergrond, andere sfeer, of kleuren die het verhaal of de
emotie versterken. Ook kan ik achteraf over de fotoafdruk heen
schilderen zodat je een uniek en persoonlijk kunstwerk krijgt. Dit samen
levert een persoonlijk Fine-art portret op waar je trots op kunt zijn! Je
kunstportret wordt een eyecatcher aan de muur en is een investering
waar je de rest van je leven van kan genieten.

Prijslijst portret
Portret voor Social media (profielfoto)
•
•
•
•

Duur maximaal 3/4 uur
Levering 3 foto’s in Jpeg hoge resolutie
Inclusief nabewerking
Elke extra foto kost € 15 ,-

Persoonlijk (familie) portret, max 3 p.
•
•
•

€ 350,- incl btw

Vooroverleg
Fotoshoot met extra styling, belichting
Selectie en nabewerking
Afdruk op Fine-art papier 30x40 cm
Ingelijst basis (afmeting in overleg)

Kunstportret gemengde techniek (unicum)
•
•
•
•
•
•

€ 130,- incl btw

Basis fotoshoot maximaal 1,5 uur
Levering 3 foto’s (Jpeg) in hoge resolutie
Inclusief nabewerking
Elke extra foto kost € 15 ,-

Kunstportret
•
•
•
•
•

€ 90,- incl btw

€ 475,- incl btw

Vooroverleg
Fotoshoot
Nabewerking
Afdruk op hoogwaardig Fine-art papier 30x40 cm
Extra exclusieve schildering / tekening op de afdruk
Ingelijst basis (afmeting in overleg)

Bruiloft reportage

Prijslijst
Trouwreportage
•
•
•

Vooroverleg
Fotoshoot hele dag (10 uur fotografie)
Fotoshoot halve dag

•
•

Elk uur extra € 50,Selectie en nabewerking
Levering 200-250 foto’s in hoge resolutie
Elke 10 foto’s extra € 50,-

€ 1000,- excl btw

€ 600,- excl btw

Exclusief een fotoboek. Dat kan ik in overleg voor jullie maken.

Zakelijk portret of reportage

Prijslijst
Portret voor Social media (profielfoto)
•
•
•

Duur maximaal 3/4 uur
Levering 3 foto’s in Jpeg hoge resolutie
Inclusief nabewerking
Elke extra foto kost € 15 ,-

Bedrijfsportret op locatie (binnen of buiten)
•
•
•
•
•

€ 160,- excl btw

Vooroverleg
Fotoshoot max. 1 ½ uur
Selectie foto’s toesturen
Nabewerking
Levering 4 foto’s in Jpeg hoge resolutie
Elke extra foto kost € 15 ,Elk uur extra fotograferen € 50,Exclusief reiskosten

Bedrijfsreportage : reeks foto’s voor de website
•
•
•
•

€ 90,- incl btw

Vooroverleg
Fotoshoot (op locatie) ca. 3 uur
Selectie en nabewerking
Levering 15 foto’s in Jpeg hoge resolutie
Elke extra foto kost € 15 ,Elk uur extra fotograferen € 50,Exclusief reiskosten

€ 425,- excl btw

