
in de studio
prijslijst

Houden jullie van frisse, rustige, maar toch spontane en ongedwongen foto’s?  

Dan is een studioshoot wellicht iets voor jullie! Qua fotoshoot in de studio bieden we 

standaard 2 opties aan
 

Voor elk persoon extra: + 10 euro (incl. BTW)

Deze 2 opties zijn inclusief:
Alle fotos digital aangeleverd, via wetransfer, ongeveer 50 (binnen 3 weken) + Nabewerking

Zijn jullie met meerdere personen? Dan kunnen we alle mogelijke combinaties maken.  
Gezinnen, broer/zus, vriendinnen etc. De studio biedt ruimte aan maximaal 10 volwassenen. 

Minishoot studio:
Hebben jullie maar een paar leuke foto’s nodig  
van jullie gezin, kinderen of huisdier?  
Kies dan voor een minishoot in de studio!

Fotosessie met witte + zwarte achtergrond 
t/m 4 personen: 

160 euro (incl.BTW) 

+/- 1 uur fotograferen

Half uurtje fotograferen
10 digitale, bewerkte JPG bestanden

t/m 4 personen
85 euro (incl btw)

Fotosessie met witte achtergrond  
t/m 4 personen: 

135 euro (incl. BTW) 

+/- 3 kwartier fotograferen
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Op zoek naar ongedwongen, kleurrijke, stoere of relaxte foto’s en houden jullie niet zo van de ‘cleane’ 

studio- omgeving?  Boek dan een locatiehsoot! In overleg kiezen we een locatie en tijdstip (het soort 

licht is afhankelijk van tijdstip en plaats).

+/- 1 uur fotograferen, afhankelijk van  
aantal personen - t/m 6 personen 

inclusief nabewerking en +/- 40 JPG digitale 
bestanden aangeleverd via wetransfer

175 euro (incl. BTW) 

exclusief reiskosten 0,19 ct per km

+/- 1 tot 1,5 uur fotograferen, afhankelijk van  
aantal personen - 7 t/m 12 personen 

inclusief nabewerking en +/- 60 JPG digitale 
bestanden aangeleverd via wetransfer

250 euro (incl. BTW) 

exclusief reiskosten 0,19 ct per km

+/- 1,5 tot 2 uur fotograferen, afhankelijk van  
aantal personen - 13 t/m 20 personen 

inclusief nabewerking en +/- 80 JPG digitale 
bestanden aangeleverd via wetransfer

325 euro (incl. BTW) 

exclusief reiskosten 0,19 ct per km

Meer dan 20 personen: op aanvraag

LOCATIE- SHOOT KLEIN LOCATIE- SHOOT MEDIUM

LOCATIE- SHOOT GROOT

prijslijst

op locatie





bruiloften
prijslijst

“Allereerst van harte gefeliciteerd met jullie voorgenomen 
huwelijk en bedankt voor jullie interesse!” 

Er komt heel wat kijken bij het organiseren van een bruiloft! 

Daarbij is het  natuurlijk heel moeilijk om de juiste fotograaf te zoeken voor jullie trouwdag.  

De stijl moet jullie aanspreken, de kosten moeten binnen het budget passen, maar vooral moet

er een klik zijn. Daarom mogen jullie een dag in de studio langs komen om kennis te maken, de  

dag door te spreken, mijn werkwijze toe te lichten en denk ik met jullie mee over de invulling  

van de dag! 

Aan de hand van dit gesprek maak ik een offerte op en kunnen jullie de knoop doorhakken.

Ik hanteer een bruto uurtarief van 90 euro, dit voor de uren op de dag zelf (in seizoen april-okt  

minimaal 5 uurtjes) en een 4-5 tal uurtjes nabewerking. Daarbij reken ik reiskosten van 0,19 ct p/km.  

Je kunt dan zelf beslissen wanneer je mij laat beginnen (bij het klaarmaken of bij de ceremonie

bijvoorbeeld, maar dit zijn ook dingen die jullie altijd nog kunnen veranderen). 

inclusief een USB met alle foto’s full size (+/- 600).

Het album mag je bij mij afnemen voor 650 euro excl. BTW, maar dat zijn jullie niet verplicht.  

Dit album heeft ongeveer 35 pagina’s. 





zakelijk
prijslijst

“De website, de brochure of de algehele uitstraling van je 
bedrijf staat of valt bij goede fotografie.” 

Kim is een fotografe die meedenkt en die de identiteit van je bedrijf voelt. ziet en vangt in beeld. 

Aan de hand van dit gesprek maak ik een offerte op en kunnen jullie de knoop doorhakken.

Kim werkt op uurbasis en rekent naast de kosten van de fotografie zelf nabewerkings uren.   

Achteraf ontvang je alle foto’s in HIGH- res, via wetransfer aangeleverd. Deze beelden blijven eigendom 

van Kim fotografeert maar mogen met naamsvermelding rechtenvrij gebruikt worden.

Informeer naar de mogelijkheden en ontvang een offerte op maat!  





newborn
prijslijst

“Voor je het weet is jullie kleine spruit groot, dus dit is een  
perfect moment om jullie pasgeboren baby te vereeuwigen in 
een prachtige newborn-shoot.” 

Kim biedt de mogelijkheid om een newborn-shoot aan huis plaats te laten vinden. Deze foto’s maakt  

Kim in de eerste 2 weken na de geboorte van jullie kindje. Meteen na de geboorte mogen julie contact 

opnemen voor het plannen van een afspraak (mits dat dit ingepland kan worden).

Achter newbornfotografie zit een speciale werkwijze en is niet te vergelijken met elke andere vorm  

van fotografie. De veiligheid van de baby staat uiteraard voorop. We maken de kamer warm en nemen 

uitgebreid de tijd. Dat kan soms wel twee tot drie uur duren. Tussendoor slaapt de baby en is er ruimte  

om te knuffelen, te verschonen en te voeden. Het is belangrijk om veel geduld te hebben.  

De baby bepaalt het tempo van de shoot.

Natuurlijk wordt er gebruik gemaakt van zachte materialen, schalen, mutsjes en mandjes, maar jullie  

baby is geen pop! Ik wil jullie kleintje zo ‘echt’ mogelijk zonder al te veel poespas fotograferen.   

Mooie totaalbeelden, (ook met papa en mama), mooie details en close- ups. 

Een newbornshoot kost €225,- EUR en is inclusief verzending van de foto’s via Wetransfer (+/ 20),  

nabewerking, en 3 afdrukken naar eigen keuze (13x18 cm). Soms is het niet mogeijk om een shoot binnen 

2 weken in te plannen. De agenda staat al vol, of er is een moeilijke start geweest voor kindje en/of  de 

mama. Zodra je kindje ouder is dan 2 weken kun je het beste wachten tot +/- 3 maanden. Jullie kindje is 

dan al alerter, sterker in de nek en kijkt al nieuwsgierig om zich heen. Voor deze shoot gelden dezelfde 

prijzen als in de studio of op locatie. 




