PRIJSLIJST 2016
Portretsessie of Zwangerschapsportret sessie 1 persoon Basis
Wat: (telefonische) kennismaking en bespreken wensen, visagie en haarstyling, fotosessie in de
studio en begeleiding bij het poseren, kijk- en bestelafspraak van 1 uur binnen 2 weken na de
fotoshoot in de studio, keuze uit selectie van 10 foto’s
Prijs: € 149,- 1 basis bewerkte afdruk van 20 x 30 naar keuze
Duur sessie: Halve dag van 3-3,5 uur en 2 kledingwissels en/of sets
Tegen meerprijs:
Sessie op een locatie naar keuze
Portretsessie of Zwangerschapsportretsessie 1 persoon VIP treatment
Wat: (persoonlijke of telefonische) kennismaking en bespreken wensen, visagie en haarstyling,
fotosessie in de studio en begeleiding bij het poseren, kijk- en bestelafspraak van 1,5 uur binnen 2
weken na de fotoshoot in de studio, keuze uit selectie van 20-25 foto’s
Prijs: € 279,- inclusief lunch en 1 basis bewerkte afdruk van 20 x 30 naar keuze
Duur sessie: Hele dag van 6-7 uur en 3-4 kledingwissels en/of sets
Tegen meerprijs:
Sessie op een locatie naar keuze
Portretsessie 2 personen Basis
Wat: (telefonische) kennismaking en bespreken wensen, visagie en haarstyling, fotosessie in de
studio en begeleiding bij het poseren, kijk- en bestelafspraak van 1 uur binnen 2 weken na de
fotoshoot in de studio, keuze uit selectie van 10 foto’s
Prijs: € 179,- 2 stuks van 1 basis bewerkte afdruk van 20 x 30 naar keuze
Meerprijs extra visagiste zodat twee personen tegelijk in haar en make-up gaan: € 50,Duur sessie: Halve dag van 3-3,5 uur en 2 kledingwissels en/of sets
Tegen meerprijs:
Sessie op een locatie naar keuze
Portretsessie 2 personen VIP treatment
(Zussen, Moeder–dochter, Vriendinnen, Partners etc.)
Wat: (persoonlijke of telefonische) kennismaking en bespreken wensen, visagie en haarstyling,
fotosessie in de studio en begeleiding bij het poseren, kijk- en bestelafspraak van 1,5 uur binnen 2
weken na de fotoshoot in de studio, keuze uit selectie van 20-25 foto’s
Prijs: € 299,- inclusief lunch en 2 stuks van 1 basis bewerkte afdruk van 20 x 30 naar keuze
Meerprijs extra visagiste zodat twee personen tegelijk in haar en make-up gaan: € 50,Duur sessie: Hele dag van 6-7 uur en 3-4 kledingwissels en/of sets
Tegen meerprijs:
sessie op een locatie naar keuze

Newborn baby fotosessie
Wat: (telefonische) kennismaking en bespreken wensen, fotosessie in de studio of bij u thuis, kijk- en
bestelafspraak van 1 uur binnen 2 weken na de fotoshoot in de studio, keuze uit selectie van 10
foto’s
Prijs: Studio € 149,- inclusief 1 basis bewerkte afdruk van 20 x 30
Bij u thuis € 199,- inclusief 1 basis bewerkte afdruk van 20 x 30
€ 99,- meerprijs voor keuze uit selectie van 20-25 foto’s i.p.v. 10
Duur: 1,5 – 2 uur
Leeftijd baby: 8 dagen – 3 weken
Locatie: in de studio of bij u thuis (bij afstand > 10 kilometer vanaf Arnhem worden reiskosten
berekend)
Baby of kinderportretsessie (t/m 12 jaar)
Wat: (telefonische) kennismaking en bespreken wensen, fotosessie in de studio, kijk- en
bestelafspraak van 1 uur binnen 2 weken na de fotoshoot in de studio
Prijs: € 149 inclusief 1 basis bewerkte afdruk van 20 x 30
€ 99,- meerprijs voor keuze uit selectie van 20-25 foto’s i.p.v. 10
Duur: 1,5 – 2 uur
Baby’s Eerste Jaar
Prijs: € 379,3x een fotoreportage binnen 12 maanden inclusief New Born Babyshoot en 3 basis bewerkte
afdrukken van 20 x 30 naar keuze
Combinatie Zwangerschap- en Babyshoot
10% korting op (Newborn) Baby Fotosessie of Baby’s Eerste jaar bij directe boeking + 5% korting
op de prijs van het eerste fotoalbum van de Babysessie.

Glamourparty
Prijs:
vanaf € 49,50 per persoon (minimaal 5 deelnemers)
Duur:
3,5 - 4 uur in de studio;
Extra’s:
inclusief visagie en haarstyling
1 groepsfoto p.p. afmeting 15 x 20 inbegrepen
Girls Glamour Party (t/m 16 jaar)

Prijs:
vanaf € 24,50 per persoon (minimaal 6 deelnemers) inclusief visagie en haarstyling
en 1 groepsfoto p.p.

Let op!!
Voor zaterdag en zondag geldt een meerprijs van € 50,- per fotosessie

Zakelijke Portretten
OPTIE 1
ZAKELIJKE PORTRETSESSIE
€ 339,- * p.p. ex. BTW
(Telefonische) kennismaking en bespreken wensen
Portretsessie in de studio; visagie en haarstyling door professionele make-up artist
Begeleiding bij het poseren
Minimaal twee sets (kledingwissels, andere lichtopstelling), halve dag
Kijk- en bestelafspraak van 1 uur binnen 2 weken na de fotoshoot in de studio
3 fotobestanden voor WEB only gebruik naar keuze met basisbewerking
OPTIE 2
ZAKELIJKE PORTRETSESSIE EXTRA € 469,-* p.p. ex. BTW
(Telefonische) kennismaking en bespreken wensen
Portretsessie in de studio; visagie en haarstyling door professionele make-up artist
Begeleiding bij het poseren
Minimaal twee sets (kledingwissels, andere lichtopstelling), halve dag
Kijk- en bestelafspraak van 1 uur binnen 2 weken na de fotoshoot in de studio
3 fotobestanden voor zakelijk gebruik in hoge kwaliteit JPEG naar keuze met creatieve en
eventueel retoucheer bewerking
OPTIE 3
ZAKELIJKE PORTRETSESSIE V.I.P. pakket € 799,-* p.p. ex. BTW
(Telefonische of persoonlijke) kennismaking en bespreken wensen
Portretsessie van een hele dag in de studio; visagie en haarstyling door professionele make-up
artist
Begeleiding bij het poseren
Minimaal drie sets (kledingwissels, andere lichtopstelling), hele dag, inclusief lunch
Kijk- en bestelafspraak van 1,5 uur binnen 2 weken na de fotoshoot in de studio
8 fotobestanden voor zakelijk gebruik in hoge kwaliteit JPEG naar keuze met creatieve en
eventueel retoucheer bewerking
* € 50,- korting voor mannen i.v.m. kortere tijd visagie en haar
Extra bestanden en/of afdrukken tegen meerprijs. Op locatie is ook mogelijk tegen meerprijs.
Vraag naar de voorwaarden.

Digitale Fotoalbums prijsvoorbeelden
20x20

Hoge kwaliteit samengesteld luxe digitaal fotoalbum met kunstlederen cover,
vlakliggende pagina’s, naar keuze uitgevoerd in wit of zwart
24 pagina’s bewerkte foto’s naar keuze inbegrepen
Prijs: € 199,(extra pagina’s tegen meerprijs)

30x30

Hoge kwaliteit samengesteld luxe digitaal fotoalbum met kunstlederen cover,
vlakliggende pagina’s,naar keuze uitgevoerd in wit of zwart
24 pagina’s bewerkte foto’s naar keuze inbegrepen
Prijs: € 299,(extra pagina’s tegen meerprijs)

Budget 20x20 Goede kwaliteit samengesteld digitaal fotoalbum met harde kaft en
vlakliggende pagina’s
Prijs: € 149,Andere afmetingen mogelijk. Ook exclusief albums verkrijgbaar inclusief opbergkoffer. Tweede en
volgend album met korting bij te bestellen. In de studio zijn albums met inhoud te bekijken.
Losse foto afdrukken ook verkrijgbaar, vraag naar de voorwaarden.

Canvas prijsvoorbeelden
(Hoge kwaliteit canvasdoek en print en 40mm frame. Echt zwart wit i.p.v. grijstinten en rijke
kleuren, bijna elke maat leverbaar, vraag naar de prijs op maat)
30 x 40
€ 77,30 x 30
€ 61,60 x 40
€ 91,40 x 40
€ 91,60 x 80
€ 142,60 x 60
€ 112,60 x 90*
€ 152,80 x 80*
€ 152,150 x 100*
€ 272,100 x 100*
€ 209,* inclusief hoge resolutie bestand op DVD

Dibond panelen prijsvoorbeelden
(Voor een eigentijdse en moderne look. Watervast en zonlicht bestendig dus ook buiten te
gebruiken. Toplaag verkrijgbaar in wit, geborsteld aluminium en spiegelend. Inclusief
bevestigingssysteem)
Wit
Aluminium
Spiegelend
30 x 40
€ 91,€ 111,€ 132,60 x 60
€ 172,€ 192,€ 222,60 x 80*
€ 192,€ 222,€ 252,60 x 90*
€ 203,€ 232,€ 272,100 x 100*
€ 363,€ 424,€ 483,150 x 100*
€ 393,€ 453,€ 504,* inclusief hoge resolutie bestand op DVD

Papieren hoge kwaliteits afdrukken prijsvoorbeelden
(Minimum bestelbedrag € 50,-)
15x20
20x30
30x45
40x60
60x90
Meerluiken in één afdruk:
Voorbeelden:
Drieluik in één afdruk
Collage van negen foto’s

€ 12,75
€ 17,75
€ 35,50
€ 59,50
€ 99,50
uitsluitend vanaf formaat 30x45
Prijs afdruk + 10 euro per foto extra
vanaf € 89,- (60x33)
€ 149,- (40x60)

Andere samenstellingen van aantallen foto’s op aanvraag

Bestanden (op DVD of via WeTransfer geleverd)
Social media bestand voorzien van logo per stuk
Hoge resolutie bestand privé gebruik per stuk
Hoge resolutie bestand zakelijk gebruik per stuk
Bestanden van de fotosessie op DVD
10 stuks
20-25 stuks

€ 18,€ 69,€ 84,- excl. BTW
€ 89,€ 169,-

(selectie zoals getoond tijdens kijk- en bestelafspraak,
lage resolutie, niet afdrukbaar)
Andere opties en toepassingen op aanvraag.

**

Cadeaubonnen verkrijgbaar vanaf 50 euro

**

