
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!

Say Cheese? Echt niet!!!

Tarieven fotoreportages

FOTOREPORTAGE

Sterretjes

Inclusief:

Fotoalbum:

375€

– Fotoreportage van ongeveer 1 tot 1.5 uur 
– Luxe album met 10 bladz� des van 15x15 cm 

– ALLE digitale fotobestanden (minimaal 40 foto’s) in hoge 
resolutie via online galer�  te downloaden

– Reiskosten binnen een straal van 30 km rondom 
postcodegebied 5046 (daarbuiten € 0,45 p/km)

– Zwangerschap
- Baby’s (vanaf 4 maanden)*

- Kids
- Koppels/gezinnen

- Families**

* Baby’s jonger dan 4 maanden vallen onder de 
newbornshoots. De duur van zo’n shoot is doorgaans rond de 

2 tot 2.5 uur.
Daarom ben ik genoodzaakt hier een meerpr� s voor te vragen 

van € 75

** T� dens een familieshoot focussen we op de volledige 
familie. Wil je t� dens de shoot ook een minishoot met je 
eigen gezin dan kan dat. Een minishoot voor 2 gezinnen 

is inbegrepen b�  de pr� s. Ben je met meer dan 2 gezinnen 
en wil iedereen een minishoot met het eigen gezin dan 

betaal je vanaf het 3e gezin € 25 per gezin extra. Houd er 
rekening mee dat de shoot met meer dan 2 minishoots dan 

langer duurt! Er is 1 album b�  de shoot inbegrepen (het 
familiealbum) wil je daarnaast nog een eigen album van je 
eigen gezin dan z� n die b�  te bestellen voor € 55 per stuk.  

15x15 cm
10 bladz� des

      

Gemiddeld 4 weken na de fotoreportage ontvangen jullie van m�  een link naar een online galer�  met de foto’s van de 
fotoshoot. Zodra de factuur voldaan is kunnen jullie alle foto’s in de galer�  downloaden. Het voorstel voor het fotoalbum 
stuur ik dan ook toe. Uiteaard mogen jullie daar nog wat w� zigingen in aanbrengen. Zodra het album klaar is verstuur ik 

het per post naar jullie. 

2023 - 2024

Prachtige 
kwaliteit!

Geschikt voor:

Incl. album + 
alle digitale 
bestanden

Tarieven z� n incl. btw en geldig in 2023 - 2024
Op deze tarievenl� st z� n m� n algemene voorwaarden 

van kracht: in te zien op www.nicoleermen.nl. 


