Informatie fotoshoot.
Een fotoshoot boek je al vanaf 100 euro voor 1 persoon, ieder volgend persoon uit hetzelfde gezin kun je al bij
boeken voor 50 euro per persoon, met een max. van 250 euro.
(dus als je met meer dan 4 personen uit 1 gezin komt, dan worden daar verder geen kosten meer voor gerekend).
Of je nou komt voor losse portretten of groepsfoto's, dat maakt voor de kosten geen verschil.
Maar LET OP: Deze kosten zijn ALLEEN voor de fotoshoot,
Voor de foto's die je kiest, komen er nog kosten bij van 25 euro per foto.
Dat lijkt misschien veel, maar ik besteed dan ook uiterste zorg aan de na bewerking van foto's.
De huid word netjes bewerkt, wat betreft pukkeltjes, krasjes, vlekjes e.d.
De kleding maak ik zo mogelijk netjes wat betreft vlekjes, haartjes e.d.
En de kleur word wat aan gepast, zodat de foto nog beter tot zn recht komt.
Met deze prijs ga ik uit van een "gewone" groepsfoto of portret, zoals je kunt zien in mijn portfolio op mijn website,
in de mapjes: kinderportret, growing up, en multi-portret.
Heb je andere wensen? of wil je bijvoorbeeld dat er een visagiste/haarstyliste aanwezig is? Laat het dan weten gelijk
bij het maken van de afspraak, dan kan ik je een passende vrijblijvende offerte sturen.
Verder nog dit:- Neem ruim de tijd, dat komt het eindresultaat alleen maar ten goede.
( immers moet je je eerst op je gemak gaan voelen voor de camera, en dat kost ook tijd).
-Neem voldoende kleding mee, zodat je ook tussentijds kunt omkleden.
-Houd de kledingkeuze rustig, geen drukke designs of grote opdrukken, zodat de focus echt op de
persoon komt, en niet op de kleding.
-Kies vooral bij kleine kindjes, voor soepele stoffen en kleding die mooi om ze heen zit.
-Zorg voor schone nageltjes en haren.
-Neem haarborstel of kam mee, en eventueel gel of lak of zo, zodat je nog kunt bij werken,
of een andere look kan aan nemen tijdens de shoot.
-Kom je rond etenstijd, neem dan een broodje mee, op een hongerige maag werkt niemand lekker.
Verder ga ik je vragen of ik de fotos ook mag gebruiken op mijn website, en op social media, dus denk daar al vast
over na.
En nee, dit is niet verplicht.
Zijn er nog vragen, stel ze gerust.
Ik hoop je snel te zien,
Groetjes Beppie
P.s. Privacyverklaring en Algemene voorwaarden zijn te vinden op mijn website, onder het kopje: Contact.

