Fotoshoots!

Helder en overzichtelijk,
waarom zou je het moeilijk
maken als het makkelijk
kan? Stel elke vraag, of
benoem elke wens die bij je
opkomt. De drempel is laag
en alle vragen of
voorstellen zijn welkom!

Een fotoshoot met je gezin, familie of kids? Een portret van jezelf of een zwangerschapsshoot? Zo werkt het..
Veel tekst en uitleg is niet nodig, omdat het simpelweg heel eenvoudig werkt. Je gezin, familie of kids op bijzondere wijze laten fotograferen voor aan de muur, of dat
bijzondere fotoalbum? Of wil je graag die speciale periode van je zwangerschap professioneel laten vastleggen? Wellicht wil je nieuwe portretfoto’s van jezelf, voor
je social media, of zakelijk gebruik. Het kan allemaal! Heb je andere wensen of ideeën, schroom niet, stel ze gerust voor. Tenslotte is de fotoshoot voor jou!

Fotoshoot pakketten
Helder en overzichtelijk, waarom zou je het moeilijk maken als het makkelijk kan?
Stel elke vraag, of benoem elke wens, die bij je opkomt. De drempel is laag en alle
vragen of voorstellen zijn welkom!

Pakket A : €175,• 10 digitale HR bestanden
• Keuze uit minimaal 20 foto’s
• Professionele nabewerking
• 60 min fotografie
Pakket B : €275,• 25 digitale HR bestanden
• Keuze uit minimaal 40 foto’s
• Professionele nabewerking
• 90 min fotografie
Nabestellen
Kunt u niet kiezen en wilt u extra foto’s bestellen? dat kan!
Daarvoor gelden de volgende tarieven:
• 1 extra foto: € 10,• 7 extra foto’s: € 50,• 10 extra foto’s: €75,-

Voor de fotograaf
• 1 op 1 fotografie begeleiding
• per uur: € 85,• Sessie van 2,5 uur: € 200,• Dagdeel van 4 uur: € 300,• Volledige dag van 7 uur: € 400,Overige kosten
• Buiten Venlo worden voorrijkosten berekend vanaf : € 15,- per sessie
• Reistijd € 15,- per half uur
Geef een fotoshoot cadeau
Je kunt ook een fotoshoot cadeau geven! Er zijn twee opties:
• Een vast bedrag naar keuze
• Een op maat gemaakt pakket. Ik maak er een persoonlijk cadeau van voor
de ontvanger.

Afspraak maken? Graag!
Met plezier luister ik naar jullie of jouw verhaal. Vul het contactformulier geheel
vrijblijvend in op de website, of stuur gewoon een whatsapp. Je krijgt snel een reactie
van mij met antwoord op je wensen. Tot kliks!
Weddingmarks-fotografie
info@weddingmarks-fotografie.nl
tel: 0031612240118

