Studioreportage (duur: maximaal 4 uur):
Inclusief (bewerkte) foto's op 1 DVD, gebruik make-up, koffie, thee, hapje en
frisdrank.
Één persoon:

€ 55,00

Twee personen:

€ 90,00

Drie personen:

€ 120,00

Gezin met kind(eren):

€ 90,00

Buiten- of locatiereportage (duur: maximaal 4 uur):
Inclusief (bewerkte) foto's op 1 DVD, gebruik make-up.

Één persoon:
Twee personen:
Drie personen:
Gezin met kinderen:
Muziekband tot vijf personen:

€ 55,00
€ 90,00
€ 120,00
€ 90,00
€ 120,00

*Exclusief eventuele entree. Meerdere personen op aanvraag.
(wij zijn in het bezit van een museumjaarkaart)

Bruidsreportage:
Inclusief (bewerkte) foto's op 1 DVD en 1 kwaliteitspapieren album
(meerdere albums tegen meerprijs verkrijgbaar)

Burgelijk (en kerkelijk) huwelijk inclusief lokatiefoto's
Receptie of Feest
Huwelijk plus receptie of feest
Huwelijk plus receptie en feest

€ 325,00
€ 325,00
€ 600,00
€ 800,00

Feestreportage: (vrijgezellenparty, verjaardag, doop e.d.)
Inclusief (bewerkte) foto's op 1 DVD en 1 kwaliteitspapieren album
(meerdere albums tegen meerprijs verkrijgbaar)
Eerste uur:

€ 175,00

Elk volgend uur:

€ 100,00

Schoolfoto's:
Voor de school:
Standaardtarief per dag incl. klassenfoto voor de leerkrachten:

€ 25,00

Voor de ouders:
Klassenfoto per stuk:

€ 2,50

Setje per stuk: (1x 13*18, 2x 6*9, 8 pasfoto's)

€ 7,50

Klassenfoto + setje per stuk:

€ 9,00

Extra setje per stuk:

€ 6,00

Nabestelling setje per stuk:

€ 10,00

Wij bewerken ook bestaande foto's en restaureren beschadigde foto's.
Neem hierover contact met ons op per e-mail.
Bewerken of repareren van uw foto('s) per stuk:

€ 5,00

*Voor reportages/sessies waarvoor wij verder dan 25 km moeten rijden, vragen wij een
kilometervergoeding gerelateerd aan de actuele brandstofprijzen
Betaling direct en contant of vooraf overmaken binnen 14 dagen na ontvangst contract.
Prijzen zijn inclusief 21% btw.
**Het aantal foto's dat u op DVD krijgt, hangt af van het aantal foto's dat is gemaakt
tijdens de sessie. Wij streven echter naar minimaal 20 en maximaal 100.
Voor huwelijksreportages, bruiloften en feesten is dat (wat) meer, afhankelijk van de
duur van onze aanwezigheid.
In een boek kunnen ongeveer 50 tot 100 foto's afhankelijk van de duur van de
reportage.
Levertijd DVD: maximaal 2 tot 3 weken.***

***Onder voorbehoud

