Stralende (familie)foto’s!

De familie fotosessie...

Ook voor koppels of in je eentje!

Wat kost het?

Goeie familiefoto´s hebben het: spontaniteit, timing en
uitstraling. Jullie zoals jullie zijn op jullie best!

De werkwijze van de familiefotosessie is ook geschikt voor
koppels of mensen die een serie profielfoto’s wil laten maken.

De opnamekosten voor een fotosessie bedragen € 99,- voor de
eerste 1,5 uur en € 45,- voor elke volgend half uur.

Er is geen groter cadeau voor (groot)ouders dan samen een
mooie plek verkennen, en ondertussen spontane familiefoto’s
laten maken!

Geschikte locaties
Geschikte locaties zijn in de stad en in de buitengebiden te
vinden. Het is belangrijk om in de schaduw te kunnen werken.
Ook afwisseling op de locatie op loopafstand doet er toe.

De autokosten bedragen € 0,25 per kilometer.

Ik besteed veel aandacht aan sfeer en spontaniteit, zodat jullie
foto’s iets bijzonders worden!
Wat krijg je?
Spontane foto’s op zeer hoge afdrukkwaliteit, gemaakt met
gebruik van de beste lenzen die prachtige kleuren leveren!

Eindelijk die foto’s!
Ideëen uitvoeren, creatief zijn, uitproberen, spannende locaties
overwegen: ik denk met je mee, en ben je creatieve man!

De digitale bestanden worden zorgvuldig nabewerkt en via
“WeTransfer” haarscherp afgeleverd.

Loveshoots
Eindelijk geweldige foto’s maken van jullie samen? Zomaar,
of als voorbereiding op jullie huwelijk? Niet zo maar foto’s, dat
is het idee!

Voorbespreking
De locatiekeuze en een goede voorbereiding zijn belangrijk.
In een telefonische voorbespreking geef ik jullie advies.

Wat en waar?
Ik werk op de leukste locaties, zonder beperking in afstand.
Ik geef advies voor de locatie, kleding en aanpak.

Digitale bestanden
- 15 bewerkte foto’s op afdrukresolutie (€ 149,-)
- 20 bewerkte foto’s op afdrukresolutie (€ 189,-)
- De HELE serie* op afdrukresolutie (€ 199,-)
* Ik geef vooraf een indicatie van hoeveel foto’s jullie ontvangen!

Wat kun verder bestellen?
- Losse digitale bestanden (geef dit a.u.b. aan in de voorbespreking!)
- Professioneel inlijstwerk (Barth van Llarson-Juhl)
- Fotoboekjes vanaf 15x15cm
- Fotokalenders
- Staat het er niet bij? Vraag me er naar!
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