
Tarieven 2023
Fotoshoot op locatie
Familiefotoshoots, zakelijke profielfoto's en hondenfotografie

Koppel/Familie/Vrienden fotoshoot (2 t/m 8 personen):

Pakket I € 175,-*
Fotoshoot op locatie
Veel gezellige en afwisselende foto's
Geen foto's digitaal 
De foto's komen in een online gallery te staan, achter een wachtwoord
                     je kan dan zelf de foto's bestellen op fotopapier of andere mooie artikelen.

Pakket II € 235,-*
Fotoshoot op locatie
Veel gezellige en afwisselende foto's
10 foto's digitaal naar keuze in hoge kwaliteit (in kleur en zwart-wit)
De foto's komen in een online gallery te staan, achter een wachtwoord
                     je kan dan zelf de foto's bestellen op fotopapier of andere mooie artikelen.

Pakket III            € 390,-*
Fotoshoot op locatie
Veel gezellige en afwisselende foto's
Alle foto's digitaal in hoge kwaliteit (in kleur en zwart-wit)
Inclusief 20x20 fotoalbum
De foto's komen in een online gallery te staan, achter een wachtwoord
                     je kan dan zelf de foto's bestellen op fotopapier of andere mooie artikelen.

* Voor fotoshoots in het weekend (zaterdag) reken ik een weekendtoeslag van € € 35,00

Extra personen; 0-10 personen, prijs per persoon extra € 7,50
Extra personen;11-20 personen, prijs per persoon extra € 5,00
(Meer personen is ook mogelijk, je kunt mij mailen voor een offerte op maat)

Extra opties bij pakket I en II:
Foto digitaal in kleur en zwart-wit, prijs per stuk € 20,00
Alle foto's digitaal in kleur en zwart-wit € 155,00
Mooie persoonlijke, houten usb stick met alle foto's digitaal (kleur en zwart-wit) € 205,00
Foto album 20x20, inclusief opmaak met foto's naar (eigen) keuze € 95,00
Verzendkosten van het album € 7,25

Extra opties bij pakket III
Extra fotoalbum (dezelfde nog een keer) € 60,00
Groter album (20x30), meerprijs € 35,00
Verzendkosten van het album € 7,25
Mooie persoonlijke, houten usb stick met alle foto's digitaal (kleur en zwart-wit) € 50,00
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(Zakelijke) profielfoto's (prijs per persoon):
Meer personen is ook mogelijk, je kunt mij mailen voor een offerte op maat.

Pakket I - Klein € 160,-*
Fotoshoot van een half uur op 1 locatie
6 foto's digitaal naar keuze in hoge kwaliteit (in kleur en zwart-wit)

Pakket II - Portet € 290,-*
Fotoshoot op locatie(s) naar keuze, totaal 1,5 uur
20 foto's digitaal naar keuze in hoge kwaliteit (in kleur en zwart-wit)

Pakket III - Beeldbank € 550,-*
Fotoshoot op locatie(s) naar keuze, totaal 3 uur
50 foto's digitaal naar keuze in hoge kwaliteit (in kleur en zwart-wit)

(Let op! Prijzen zijn inclusief btw, als ondernemer kun je die btw terug krijgen)

Fotoshoot van jouw hond:
extra hond is in overleg mogelijk, er geldt dan een meerprijs van € 45,00

Pakket I € 160,-*
Fotoshoot op locatie
We lopen samen een rondje en zullen op verschillende plekken foto's maken.
Geen foto's digitaal
De foto's komen in een online gallery te staan, achter een wachtwoord
                     je kan dan zelf de foto's bestellen op fotopapier of andere mooie artikelen.

Pakket II € 235,-*
Fotoshoot op locatie
We lopen samen een rondje en zullen op verschillende plekken foto's maken.
6 foto's digitaal naar keuze in hoge kwaliteit (in kleur en zwart-wit)
De foto's komen in een online gallery te staan, achter een wachtwoord
                     je kan dan zelf de foto's bestellen op fotopapier of andere mooie artikelen.

Pakket III € 345,-*
Fotoshoot op locatie
We lopen samen een rondje en zullen op verschillende plekken foto's maken.
Alle foto's digitaal in hoge kwaliteit (in kleur en zwart-wit)
Inclusief 20x20 fotoalbum
De foto's komen in een online gallery te staan, achter een wachtwoord
                     je kan dan zelf de foto's bestellen op fotopapier of andere mooie artikelen.

* Voor fotoshoots in het weekend (zaterdag) reken ik een weekendtoeslag van € 35,00

Alle informatie is onder voorbehoud van prijswijzigingen, zet- en drukfouten.
Alle prijzen zijn inclusief btw (tenzij anders vermeld) en exclusief reiskosten buiten Ermelo.
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