
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Prijs informatie: 

 

Budget Portretshoot  € 32,50 

• 2 personen € 39,- 

• 3 tot 5 personen € 55,- 

• 6 personen en meer € 75,- 

• Fotoshoot van +/- ½ uur in de studio/locatie. 

• Ca. 15 foto's om uit te kiezen. 

• Foto's in kleur, zwart-wit. 

• 2 bewerkte foto’s via een digitaal bestand geleverd. 

• Incl. nabewerkingen & geretoucheerd. 

• Onbewerkte foto’s worden niet geleverd. 

• Reiskosten buiten Heerlen bedragen € 0,35 per kilometer. 

Basic Portretshoot  € 45,50 

• 2 personen € 60,50 

• 3 tot 5 personen € 75,- 

• 6 personen en meer € 99,- 

• Fotoshoot van +/- 1 uur in de studio/locatie. 

• Ca. 20 foto's om uit te kiezen. 

• Foto's in kleur, zwart-wit. 

• 2 bewerkte foto’s via een digitaal bestand geleverd. 

• Incl. nabewerkingen & geretoucheerd. 

• Onbewerkte foto’s worden niet geleverd. 

• Reiskosten buiten Heerlen bedragen € 0,35 per kilometer. 

Professionele Portretshoot  € 65,- 

• 2 personen € 80,- 

• 3 tot 5 personen € 100,- 

• 6 personen en meer € 125,- 

• Fotoshoot van +/- 1½ uur in de studio/locatie. 

• Ca. 30 foto's om uit te kiezen. 

• Foto's in kleur, zwart-wit. 

• 5 bewerkte foto’s via een digitaal bestand geleverd. 

• Incl. nabewerkingen & geretoucheerd. 

• Onbewerkte foto’s worden niet geleverd. 

• Reiskosten buiten Heerlen bedragen € 0,35 per kilometer. 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
Opties 

De kosten voor de nabewerkingen van meerdere foto’s uit dezelfde fotosessie bedragen € 10,00 per stuk. 

De onbewerkte foto’s geschikt voor afdruk kunnen worden geleverd voor een meerprijs van € 10,-. 

Extra tijd: uurtarief, € 50,- per uur. 

 

Voor Modelfotoshoot (fashion, lingerie, badmode) gelden dezelfde prijzen als voor de 

portretshoots!  

 

 

Basic Kinderreportage € 45,00 

• Fotoshoot van +/- 1 uur in de studio/locatie. 

• Ca. 20/30 foto's om uit te kiezen. 

• Foto's in kleur, zwart-wit of sepia. 

• 3 bewerkte foto’s via een digitaal bestand geleverd. 

• Incl. nabewerkingen & geretoucheerd. 

• Onbewerkte foto’s worden niet geleverd.  

• Reiskosten buiten Heerlen bedragen € 0,35 per kilometer. 

Opties 

De kosten voor het bewerken van meerdere foto’s uit dezelfde fotosessie: € 15,00 per stuk. 

De onbewerkte foto’s geschikt voor afdruk kunnen worden geleverd voor een meerprijs van € 15,-. 

Prijs extra voor 1 kind € 25,00 p/kind. Een uur extra € 50,-. 

 

Voor baby zijn de prijzen gelijk aan de kinderportretfoto, echter fotoshoot in ziekenhuis tijdens 

bevalling of na de geboorte zijn mogelijk! 

 

 

Professionele Kinderreportage € 65,00 

• Fotoshoot van +/- 2 uur in de studio/locatie. 

• Ca. 40/50 foto's om uit te kiezen. 

• Foto's in kleur, zwart-wit of sepia. 

• 5 bewerkte foto’s via een digitaal bestand geleverd. 

• Incl. nabewerkingen & geretoucheerd. 

• Onbewerkte foto’s worden niet geleverd.  

• Reiskosten buiten Heerlen bedragen € 0,35 per kilometer. 

Opties 

De kosten voor het bewerken van meerdere foto’s uit dezelfde fotosessie: € 15,00 per stuk. 

De onbewerkte foto’s geschikt voor afdruk kunnen worden geleverd voor een meerprijs van € 15,-. 

Prijs extra voor 1 kind € 25,00 p/kind. Een uur extra € 50,-. 

 

Voor baby zijn de prijzen gelijk aan de kinderportretfoto, echter fotoshoot in ziekenhuis tijdens 

bevalling of na de geboorte zijn mogelijk!



 

 

 
 

Communiefotoshoot € 65,00 

• Fotoshoot van +/- 1½ uur in de studio/locatie. 

• Ca. 20/30 foto's om uit te kiezen. 

• Foto's in kleur, zwart-wit of sepia. 

• 5 bewerkte foto’s via een digitaal bestand geleverd. 

• Incl. nabewerkingen & geretoucheerd. 

• Onbewerkte foto’s worden niet geleverd.  

• Reiskosten buiten Heerlen bedragen € 0,35 per kilometer. 

Opties 

De kosten voor het bewerken van meerdere foto’s uit dezelfde fotosessie: € 15,00 per stuk. 

De onbewerkte foto’s geschikt voor afdruk kunnen worden geleverd voor een meerprijs van € 15,-. 

Prijs extra voor 1 kind € 25,00 p/kind.  

Een uur extra € 50,-. 

Ontwerpen communiekaartje tegen meerprijs mogelijk. Informeer naar de voorwaarden. 

Geen reportage tijdens de communie. 

 

Zwangerschapfotoshoot € 50,00 

• Fotoshoot van +/- 1½ uur in de studio/locatie. 

• Ca. 20/30 foto's om uit te kiezen. 

• Foto's in kleur, zwart-wit of sepia. 

• 5 bewerkte foto’s via een digitaal bestand geleverd. 

• Incl. nabewerkingen & geretoucheerd. 

• Onbewerkte foto’s worden niet geleverd.  

• Reiskosten buiten Heerlen bedragen € 0,35 per kilometer. 

Opties 

De kosten voor het bewerken van meerdere foto’s uit dezelfde fotosessie: € 15,00 per stuk. 

De onbewerkte foto’s geschikt voor afdruk kunnen worden geleverd voor een meerprijs van € 15,-. 

Een uur extra € 50,-. 

Ontwerpen geboortekaartje tegen meerprijs mogelijk. Informeer naar de voorwaarden. 

Meerdere fotoshoots gedurende de zwangerschap is mogelijk tegen gereduceerd tarief. 

Zwangerschapfotoshoot in combinatie met babyportret binnen 6 weken na geboorte € 75,-. 

Zwangerschapfotoshoot in combinatie met bellypaint € 80,-.  

 

 

DierenPortretfoto € 35,00 

• Fotoshoot van +/- ½ uur in de studio/locatie. 

• Ca. 15 foto's om uit te kiezen. 

• Foto's in kleur, zwart-wit of sepia. 

• 2 bewerkte foto’s via een digitaal bestand geleverd. 

• Incl. nabewerkingen & geretoucheerd. 

• Onbewerkte foto’s worden niet geleverd.  

• Reiskosten buiten Heerlen bedragen € 0,35 per kilometer. 

Opties 

De kosten voor het bewerken van meerdere foto’s uit dezelfde fotosessie: € 15,00 per stuk. 

De onbewerkte foto’s geschikt voor afdruk kunnen worden geleverd voor een meerprijs van € 15,-. 

Een uur extra € 50,-. 

 



 

 

 
 

Budget Bruidsreportage € 250,00 

• Reportage 2 uur (gemeente/kerk/locatie) 

• Vooraf een kennismakingsgesprek om jullie wensen te bespreken 

• Foto’s worden standaard gecorrigeerd op kleur, contrast, etc 

• U ontvangt ongeveer 75 foto’s 

• Foto’s worden geleverd in hoge resolutie op DVD 

Opties 

De kosten voor het bewerken van een of meerdere foto’s uit dezelfde fotosessie: € 20,00 per 10 foto’s. 

Een uur extra € 100,-. 

Reiskosten buiten Heerlen bedragen € 0,35 per kilometer. 

Geen reportage tijdens de feestactiviteiten in de avonduren. 

 

Basic Bruidsreportage € 395,00 

• Reportage 3-4 uur (gemeente/kerk/locatie) 

• Vooraf een kennismakingsgesprek om jullie wensen te bespreken 

• Foto’s worden standaard gecorrigeerd, Incl. nabewerkingen & geretoucheerd in bv zwart-wit of sepia 

• U ontvangt ongeveer 150 foto’s 

• Foto’s worden geleverd in hoge resolutie op DVD 

Opties 

Een uur extra € 100,-. 

Reiskosten buiten Heerlen bedragen € 0,35 per kilometer. 

 

 

Bruidsreportage Deluxe € 475,00 

• Reportage 5-6 uur (gemeente/kerk/locatie) 

• Vooraf een kennismakingsgesprek om jullie wensen te bespreken 

• Foto’s worden standaard gecorrigeerd, Incl. nabewerkingen & geretoucheerd in bv zwart-wit of sepia 

• U ontvangt ongeveer 200/250 foto’s 

• Foto’s worden geleverd in hoge resolutie op DVD 

Opties 

Een uur extra € 100,-. 

Reiskosten buiten Heerlen bedragen € 0,35 per kilometer. 

 

 

Bruidsreportage Brons € 575,00 

• Reportage 7-8 uur (gemeente/kerk/locatie) 

• Vooraf een kennismakingsgesprek om jullie wensen te bespreken 

• Foto’s worden standaard gecorrigeerd, Incl. nabewerkingen & geretoucheerd in bv zwart-wit of sepia 

• U ontvangt ongeveer 300/400 foto’s 

• Foto’s worden geleverd in hoge resolutie op DVD 

Opties 

Inhuur voor de hele dag langer dan 8 uur bedraagt € 650,-. 

Reiskosten buiten Heerlen bedragen € 0,35 per kilometer. 



 

 

 

 
 
 

Bruidsreportage Zilver € 650,00 

• Reportage 9-10 uur (gemeente/kerk/locatie) 

• Vooraf een kennismakingsgesprek om jullie wensen te bespreken 

• Foto’s worden standaard gecorrigeerd, Incl. nabewerkingen & geretoucheerd in bv zwart-wit of sepia 

• U ontvangt ongeveer 300/400 foto’s 

• Foto’s worden geleverd in hoge resolutie op DVD 

Opties 

Een uur extra € 100,-. 

Reiskosten buiten Heerlen bedragen € 0,35 per kilometer. 

Bruidsreportage Goud € 700,00 

• Reportage 11-12 uur (gemeente/kerk/locatie) 

• Vooraf een kennismakingsgesprek om jullie wensen te bespreken 

• Foto’s worden standaard gecorrigeerd, Incl. nabewerkingen & geretoucheerd in bv zwart-wit of sepia 

• U ontvangt ongeveer 300/400 foto’s 

• Foto’s worden geleverd in hoge resolutie op DVD 

Opties 

Een uur extra € 35,-. 

Reiskosten buiten Heerlen bedragen € 0,35 per kilometer. 
 
In combinatie met een Bruidsreportage kost een Loveshoot of Boudoirshoot € 35,-. Beide samen bedragen  

€ 50,-.  

 

Diensten 

• Visagie € 30,-. 

• Haarstyling € 25,-. 

• Bellypaint / Buikschildering zwangerschap € 45,-. 

 

 

 

Overige fotografie in overleg mogelijk! 

 
Prijzen zijn incl. Btw en geldig vanaf 1 januari 2014. 

 

Wijzigingen in prijs en zetfouten voorbehouden. Vraag voor een offerte. 

Op onze producten en diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.  
 


