
*U krijgt bij een fotosessie een selectie (ong. 50+) foto’s te zien in een persoonlijk online album voorzien 

van ons logo. Afhankelijk van welke sessie krijgt u de eerste x aantal gratis bewerkt. Kosten voor extra 

bewerkingen zijn €2,50 per foto. Alle bewerkingen ontvangt u als digitale downloads op hoge resolutie.  

**Wij maken een selectie van de beste foto’s en bewerken deze. U krijgt deze geselecteerde 

bewerkingen te zien in een persoonlijk online album voorzien van ons logo. Uit deze selectie kunt u 

bestellen. De eerste 10 bestellingen zijn gratis. Elk extra fotobestand is €3,50.  

Let op: Voor in de bundels geld dit alleen voor de Newborn Sessie. 

 

 
 

Fotosessie Portret       €130* 
1 t/m 6 personen (15 foto’s bewerkt) 
 

Cake Smash Sessie       €145* 
1 t/m 4 jaar (15 foto’s bewerkt) 

 

Glamour/Boudoir Sessie      €250* 
onbeperkt setjes kleding, visagie inbegrepen, meerdere achtergronden. 
(15 foto’s bewerkt) 
 

Bachelorette/Party Sessie      €300* 

Bachelorette/Party Sessie + Snack & Frisdrank  €350* 
max 6 personen, workshop visagie inbegrepen. (25 foto’s bewerkt) 
 

 

 

Commercieel (max 8 uren)      €550 p/dag 
visagie inbegrepen 

 

Halve dag (max 4 uren)      €275 

Extra uur         €75 

 

Visagie         €55 

Foto’s op DVD        €17,50 

Foto’s op USB        €25 

Video Memory        €45 

Locatietoeslag        €35 

Reiskosten         €0,25 p/km 

 



*U krijgt bij een fotosessie een selectie (ong. 50+) foto’s te zien in een persoonlijk online album voorzien 

van ons logo. Afhankelijk van welke sessie krijgt u de eerste x aantal gratis bewerkt. Kosten voor extra 

bewerkingen zijn €2,50 per foto. Alle bewerkingen ontvangt u als digitale downloads op hoge resolutie.  

**Wij maken een selectie van de beste foto’s en bewerken deze. U krijgt deze geselecteerde 

bewerkingen te zien in een persoonlijk online album voorzien van ons logo. Uit deze selectie kunt u 

bestellen. De eerste 10 bestellingen zijn gratis. Elk extra fotobestand is €3,50.  

Let op: Voor in de bundels geld dit alleen voor de Newborn Sessie. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Newborn Sessie        €180** 
1

e
 2 weken (10 foto’s bewerkt) 

 

Newborns Bundel       €280 
Zwangerschapsessie*. Newbornsessie**, DVD & 25% korting op Betaalplan 2x €140 

geboortevideo. (20 foto’s bewerkt) 

 

Baby Bundel        €550 
Zwangerschapsessie*, Newbornsessie**, Fotosessie 3 & 6 mnd* Betaalplan 4x €137,50 
50% korting foto’s op USB, 50% korting op geboortevideo. 

(40 foto’s bewerkt) 

 

Baby’s 1
e
 jaar Bundel       €650 

Zwangerschapsessie*, Newbornsessie**, Fotosessie 3 & 6 mnd* Betaalplan 8x €81,25 
Cake Smash Sessie*, gratis foto’s op USB, gratis geboortevideo 
50% korting op verjaardagsvideo. 
(50 foto’s bewerkt) 


