	
  

Fotoshoot fam ilies/gezinnen/portretten
M ogelijkheid voor pakketten:
Fotopakket S:
5 bestanden
Fotopakket M:
10 bestanden
Fotopakket L:
20 bestanden
Fotopakket XL:
alle bestanden

€ 199,95
€ 279,95
€ 349,95
€ 399,95

Dit is Inclusief:
v 60-90 minuten fotograferen
v Op locatie of in mijn huiskamerstudio (tot 5 personen in studio)
v Prijs is tot 10 personen, daarboven €10,-- per persoon extra
Zwangerschapsreportage
(richtlijn tussen 30-36 weken)
Pakket A
€ 225,Dit is inclusief:
v 45-60 minuten fotografie (in mijn thuisstudio of op locatie)
v 8 digitale hoge resolutie bestanden naar keuze (keuze uit gemiddeld tussen de 15/30 bestanden)
v Gebruik van luxe zwangerschapsjurken als je dat wilt
v 1 keer kledingwissel
Pakket B
Dit is inclusief:
v 60-90minuten fotograferen (in mijn thuisstudio of op locatie)
v 15 digitale bestanden in hoge resolutie
v Fotoboek 15/15 met je mooiste foto’s
v Gebruik van luxe zwangerschapsjurken als je dat wilt
v 2 keer kledingwissel

€ 325,-

Voor alle shoots geldt:
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

Professionele en zorgvuldig nabewerking in Photoshop
Online (beveiligde) galerij met de keuze uit je foto's
Bestanden worden via We Transfer verstuurd
Reiskosten gratis binnen een straal van 10 km van Easterein of St. Maartenszee
(daarbuiten €0,35 per km)
Exclusief weekendtarief van € 45
Er bij een aanbetaling van 50% van het totaalbedrag de reservering definitief is
Bij de volledige betaling van het factuurbedrag de foto’s naar je verstuurd worden
Dat je akkoord gaat met het plaatsten van de foto’s van de sessie voor promotionele doeleinden op
mijn website, drukwerk en/of social media (tenzij je vooraf duidelijk hebt aangegeven dat dit niet
gewenst is)
De originele bestanden eigendom blijven van Willy Sybesma Fotografie
Plaatsing op social media is toegestaan onder vermelding van: www.willysybesma.nl of tag:
willysybesma
Willy Sybesma Fotografie toestemming heeft om evt. zelf te taggen

Maar bovenal dat je heel veel plezier aan de shoot beleefd, dat het een herinnering voor altijd
is. Dat je de shoot NU gedaan hebt en niet gewacht hebt tot later......... want later is NU!
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