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vastgelegd

Bedankt dat u heeft gekozen voor
Spontaan Vastgelegd Fotografie!
In deze digitale folder vindt u alle informatie
die u zoekt om uw mooiste momenten te laten
vastleggen en er lang van te mogen nagenieten.
Kwaliteit en originaliteit zijn kenmerkend voor
Spontaan Vastgelegd.
Door de ongedwongen sfeer zult u verrast zijn
van de prachtige resultaten.
Graag tot ziens!
Een spontane groet,
Rianna

Fotoshoot A
Wie: 		
Waar: 		
Tijdsduur:

€ 85,00

Koppels | Kids | Zwangerschap
In de studio of buitenlokatie in Joure
ongeveer 30 minuten

Deze shoot op USB met ongeveer 25 bestanden
Totaal € 200,00

Fotoshoot B
Wie: 		
Waar: 		
Tijdsduur:

€ 100,00

Koppels | Kids | Gezin |Zwangerschap
Op een buitenlokatie
ongeveer 30-45 minuten

Deze shoot op USB met ongeveer 35 bestanden
Totaal € 250,00

Fotoshoot C
Wie:		
		
		
Waar: 		
Tijdsduur:
€ 150,00

Uw Familie
(Groep totaal, per gezin, 			
broers en zussen etc...)
Op een binnen- of buitenlokatie
ongeveer 45-60 minuten)

Deze shoot op USB met ongeveer 70 bestanden
Totaal € 350,00

Bij een fotoshoot inbegrepen zit
1x een afdruk 20x30 of
2 digitale bestanden naar eigen keus.

De originele bestanden blijven eigendom van Spontaan Vastgelegd.
Plaatsing op social media is toegestaan onder vermelding van:
www.spontaanvastgelegd.nl
of tag: spontaan vastgelegd.
Spontaan Vastgelegd heeft toestemming om evt. zelf te taggen.

Na de fotoshoot kunt u via de email de foto’s
bekijken, kiezen en bijbestellen.
Foto’s die vierkant op uw beeldscherm worden getoond,
worden ook zo afgedrukt.
reiskostenvergoeding buiten Joure: € 0,30 per km
alle prijzen zijn inclusief 21% BTW
prijslijst juni 2018

Fotoprijzen
10X15 /11X11
13X18/13X13
15X22/ 15X15
20X30 / 20X20
30X45 / 30X30
40X60 / 40X40
50x75 / 50x50
60x90 / 60x60
70x100 /70x70

€ 5,00
€ 8,00
€ 10,00
€ 13,50
€ 19,95
€ 32,50
€ 39,95
€ 50,00
€ 65,00

(In overleg tegen een meerprijs kunt u uw fotoafdruk
laten opplakken op fotokarton.)

Foto-Kadobon
Tegen elk gewenst bedrag bestelbaar.
Digitale Visagie
Plekjes of littekentjes worden in Photoshop
perfect voor je weggewerkt.
Vraag naar de mogelijkheden.
Eenmalig € 25,00
Kleding-tips
Kom vooral zoals u bent en trek iets aan waarin
u zich het meest op uw gemak voelt.
Effen kleding is vaak het mooist in een
kleurstelling die bij elkaar past.
Op die manier ligt de nadruk op u als persoon en
leiden bijvoorbeeld teksten op kleding niet af.

SPONTANE TIP!

Foto-album
Een leuk minialbum van uw familie- of
portrettenserie behoort ook tot de
vele mogelijkheden.
Vraag naar de mogelijkheden tijdens
uw fotoshoot en blader door de
demo-albumpjes voor een impressie.
Spontaan
Spontaan Vastgelegd verzorgt ook afdrukken
op canvas, aluminum, dibond, plexiglas & hout.
Mailt u voor meer informatie.

