
 
 
 
Prijslijst Modellenfeestje 

M-Foto organiseert ook modellenfeestjes. 
Leeftijd vanaf 9 jaar tot .......jaar. Ook leuk als vrijgezellenfeestje of gewoon samen met 
je vriendinnen van bv 30, 40, 50, of 60 jaar. 
Wat kunt u verwachten van een modellenfeestje?????????????????? 

Zodra ik de modellen heb verwelkomd, gaan we snel aan de slag, want we willen 
natuurlijk resultaat. 
Ik maak een groepsfoto (2 a 3 verschillende poses), dan laat ik de modellen in een rij 
staan en lopen ze om beurten de catwalk op om wat staande poses te maken.  
Daarna laat ik de modellen ook nog in een liggende pose poseren en tot slot maak ik nog 
portretten of springfoto's  van ieder model. 
Als laatste vraag ik om de speciale wens van de jarige. 
Uiteraard kunt u zelf ook aangeven hoe u dit modellenfeestje wilt invullen. 
 

* Modellenfeestjes gaan altijd op afspraak. 
* Pakketprijs voor 6 modellen € 105,=, wil je met meer vriendinnen komen, dat kan, dan  
   betaal je € 15,= per model bij.  
* Modellenfeestjes dienen direct na het feestje betaald te worden, kan alleen contant of  
  bij vooruitbetaling op rekening. 
* Ieder model krijgt een CD-rom met alle flash-foto´s binnen 2 weken na opname  
   aangeleverd. 
* Annuleren kan tot 48 uur voor de afgeproken datum en tijd,  anders betaalt u de 
   pakketprijs. 
* Tijdsduur: bij 6-7 modellen 90 minuten, bij 8-10 modellen 2 uur  (minimaal 6 modellen 
   en maximaal 10 modellen per feestje). 
* Prijzen zijn incl BTW..                                  
* Wilt u een geheel verzorgd modellenfeest, dat kan, graag bespreek ik met u de  
  mogelijkheden bv in combinatie met een buffet, high tea of high wine. 
  Vraag vrijblijvend naar een prijsopgave. 
* Wil je jouw modellenfeestje helemaal compleet maken dan kan ik zorgen voor een  
  moderne make-up salon, die jouw make-up profesioneel verzorgt tegen een meerprijs. 
  Vraag vrijblijvend naar een prijsopgave. 
 


