
Prijslijst Fotografie Particulieren 
 
Fotoshoot in de studio of op lokatie 

Tarief € 75,= per uur voor maximaal 6 personen, extra personen € 5,= p/uur p.p. 
Binnen 2 weken na de opnames ontvangt u de CD-rom met flash-foto's, aan de hand 
hiervan kiest u zelf welke foto's u wilt laten afdrukken. 
Bij een reportage op locatie zijn er geen extra kosten binnen een straal van 20 km 
rondom postcode 5694 CD.  Grotere afstanden gaan op prijsaanvraag. 
* Prijzen zijn incl BTW. 
* Flash-foto's houdt in dat u de foto's als een diavoorstelling kunt bekijken.   
* Een fotoshoot gaat altijd op afspraak.                                                             
 

Pakket-prijzen Fotoshoot 
 
Pakket 1: Reportage van 60 minuten, CD-rom met flash-foto's, 
incl. 1x fotoafdruk 13x18  cm en 1x fotoafdruk van 20x30cm op glanzend fotopapier.  
- Max. 6 personen, extra person(en) € 5,= p/uur p.p. 
- Prijs € 85,= incl BTW. 
Pakket 2: Reportage van 60 minuten, CD-rom met flash-foto’s, 
incl. 3x fotoafdruk 13x18 cm en 1x fotoafdruk van 20x30cm op glanzend fotopapier.  
- Max. 6 personen, extra person(en) € 5,= p/uur p.p. 
- Prijs € 90,= incl BTW. 
Pakket 3: Reportage van 60 minuten, CD-rom met flash-foto’s, 
incl. 3x fotoafdruk 13x18 cm en 2x fotoafdruk van 20x30cm op glanzend fotopapier.  
- Max. 6 personen, extra person(en) € 5,= p/uur p.p. 
- Prijs € 95,= incl BTW. 
Pakket 4: Reportage van 60 minuten, CD-rom met flash-foto’s, 
incl. 3x fotoafdruk 13x18 cm en 2x fotoafdruk van 20x30cm en  
1x fotoafdruk van 25x38 cm op glanzend fotopapier. 
- Max. 6 personen, extra person(en) € 5,= p/uur p.p. 
- Prijs € 105,= incl BTW. 
 
* Binnen 2 weken na de opnames ontvangt u de CD-rom met flash-foto's, aan de hand 
  hiervan kiest u zelf welke foto's u wilt laten afdrukken. 
* De foto's worden afgedrukt op glanzend fotopapier. 
* Flash-foto's houdt in dat u de foto's als een diavoorstelling kunt bekijken.   
* Een fotoshoot gaat altijd op afspraak.                                                              
 

Fotoshoot Kadobon 

Leuk om te geven of om te ontvangen, als geschenk bij huwelijk, zwangerschap, 
geboorte, verjaardag, maar ook voor moederdag of vaderdag of als kerst- of 
sinterklaascadeau. Een cadeau met een blijvende en mooie herinnering. 
Met een fotoshoot cadeaubon kunt u een reportage laten maken van: 
- 30 minuten met maximaal 6 personen, prijs € 40,=, extra person(en) € 5,= p/uur p.p. 
- 60 minuten met maximaal 6 personen, prijs € 75,=, extra person(en) € 5,= p/uur p.p. 
- 90 minuten met maximaal 6 personen, prijs € 110,=, extra person(en) € 5,= p/uur p.p. 
* Binnen 2 weken na de opnames ontvangt u de CD-rom met flash-foto's.  
* Andere actie's kunnen niet met de cadeaubon gecombineerd worden.  
* De fotoshoot gaat altijd op afspraak.  
* Uw Fotoshoot Kadobon wordt feestelijk verpakt. 
 


