
Vĳf (groeps)portretten in alle rust gemaakt € 185,- !
Een ontspannen foto van de kleinkinderen voor de grootouders? Vrolijke gezinsfoto's of gewoon een fraaie serie 

portretten van jezelf (en je lief). Een rake foto voor thuis in een lijstje of als behang in de slaapkamer.  
Het kan allemaal. !

• Oriënterend telefonisch voorgesprek.  !
• Fotoshoot van ongeveer 1,5 uur uur op een zelfgekozen buiten- of binnenlocatie. Kledingwissel is mogelijk. !
• Is de locatie in of rondom Nijmegen, dan blijft het bij 185,-. Onder 'rondom Nijmegen’ versta ik: niet verder 

dan een halfuur rijden vanaf mijn woon/werkadres. Moet ik verder rijden, dan breng ik reiskosten in rekening 
(0,20 cent p/km). Let op: alle genoemde prijzen zijn exclusief 21% btw. !

• Je krijgt van mij een voorselectie van tussen de tien en vijftien ruw bewerkte foto’s. !
• Keuze gemaakt? De vijf definitief gekozen foto’s stuur ik volledig nabewerkt via WeTransfer naar je toe. Je 

ontvangt de foto's in hoge en lage resolutie. Zo zijn ze geschikt voor print en digitaal gebruik. !
• Geen zin om zelf foto’s te laten afdrukken? Ik verzorg het graag voor je. Naast kostprijs voor afdrukken en 

eventuele verzendkosten, breng ik een eenmalige vergoeding van 25,- in rekening. Dat noemen we in goed 
Nederlands 'handelingskosten'.  !

• De foto's mogen onbeperkt overal gebruikt worden zolang het voor persoonlijke, niet commerciële doeleinden 
is.** !

*Bewerking 
Een nabewerkte foto bestaat standaard uit het aanpassen van licht, contrast, kleur, helderheid, verzadiging, verscherping en 
het wegwerken van kleine vlekjes. !
**Gebruikerslicentie 
Zoals hierboven aangegeven: de foto's mogen onbeperkt overal gebruikt worden zolang het voor persoonlijk (niet 
commercieel) gebruik is. De foto’s mag je niet verkopen of onder eigen naam publiceren of insturen in voor fotowedstrijd. 
Maar ook het gebruik door anderen voor commerciële doeleinden vind ik niet goed. ! !
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