Tarieven fotoreportages

2021 - 2022

Say Cheese? Echt niet!!!
Ik hou niet van st�ve geposeerde foto’s. Dat is een van de redenen waarom ik nagenoeg geen
gebruik maak van een fotostudio. Een grote lamp op je neus, je continu bewust z�n dat er een
camera op je gericht is, persoonl�k kr�g ik het daar ontzettend benauwd van.
Buiten het feit dat een locatie enorm veel sfeer in je foto’s’ brengt kun je er ook relaxter op de
foto. We wandelen wat rond, maken een kletspraatje, spelen af en toe een spelletje en voor je
het weet heb je een onw�s gezellige shoot achter de rug zonder het gevoel te hebben dat je
continu geposeerd hebt. Grotere groepen zet ik vaak wel wat geposeerder weg maar wel op
een toffe en vooral NIET st�ve manier!

FOTOREPORTAGE

€

NEWBORNREPORTAGE

125

195

€

Geschikt voor:

Geschikt voor:

– Zwangerschap
- Baby’s (vanaf 4 maanden)
- Kids
- Koppels en familie

– Baby’s van 0 tot 4 maanden

Inclusief:

Inclusief:

– Fotoreportage van ongeveer 1 tot 1.5 uur
(locatie bepalen we samen)
– Luxe album met 8 bladz�des van 15x20 cm
– Reiskosten binnen een straal van 30 km rondom
postcodegebied 5046 (daarbuiten € 0,35 p/km)

– Fotoreportage van ongeveer 2 tot 2,5 uur
(locatie bepalen we samen)
– Luxe album met 8 bladz�des van 15x20 cm
– Reiskosten binnen een straal van 30 km rondom
postcodegebied 5046 (daarbuiten € 0,35 p/km)

Luxe fotoalbum:

Luxe fotoalbum:

15x20 cm
8 bladz�des
Album wordt per
normale post verstuurd*

15x20 cm
8 bladz�des
Album wordt per
normale post verstuurd*

Prachtige
kwaliteit!

Gemiddeld 2 weken na de fotoreportage ontvangen jullie van m� een link naar zo’n een online galer� met de foto’s van
de fotoshoot. Het standaard pakket kun je dan uitbreiden door digitale fotobestanden af te nemen.
Met zorg heb ik hier diverse pakketten voor samengesteld:

Digitale fotobestanden
Bestanden zitten niet inbegrepen b� het standaard pakket, deze betaal je dus nog naast de kosten van je
fotoreportage. Standaard worden de bestanden in kleur geleverd. Wil je de digitale foto’s ook in een soft grey
bewerking dan betaal je hiervoor een meerpr�s**.
SMALL

MEDIUM

5 bestanden

€

100

LARGE

ALLE bestanden

10 bestanden

€

175

Kan ik i.p.v. het album digitale
bestanden ontvangen?
Ja, dat is mogel�k!. Maar dan betaal je meer. Flauw van m�? Nee
hoor, ik zal je uitleggen hoe dat komt:
Wanneer ik een album b� een fotoshoot verkoop wordt daarvan
9% btw belast. Zonder album is dat 21%. Daarom lever ik
standaard een album. Wil je die niet? Dat mag, maar dan schuif ik
de extra btw-kosten + de kosten van de digitale bestanden door
naar de klant. Je bent dus voordeliger uit wanneer je het album
erb� neemt en de bestanden los besteld.

€

225

FOTOREPORTAGE

incl. 3 bestanden i.p.v. album

€

250

Pakket daarna uit te breiden met de
bovenstaande digitale bestanden
pakketten. Dus shoot + small dan
ontvang je 8 digitale bestanden

Sterretjes
* Het album wordt op eigen risico per post verzonden. Het album ophalen in Berkel-Enschot mag uiteraard ook.
Wens je het album per aangetekende post te ontvangen dan reken ik hiervoor € 7,95.
** meerpr�s voor de kleurbestanden ook in soft-grey bewerking:
b� 5 digitale bestanden = + € 25, b� 10 digitale bestanden = + € 50, b� alle digitale bestanden = + € 75

Tarieven z�n incl. btw en geldig in 2021-2022
Op deze tarievenl�st z�n m�n algemene voorwaarden van kracht: in te zien op www.nicoleermen.nl.

