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Built your Picture

“Net even anders”
Je kent het wel; opa & oma willen graag een
familiefoto met de hele bups. Het moment is
aangebroken ze zijn 50 jaar getrouwd of een van
hen viert een belangrijke verjaardag. Het moment
om het familieplaatje te geven.
Maar wie gaat het doen en wat voor foto? Een
standaard groepsfoto? Of willen we gewoon een
leuke ontspannen foto waar we zelf de regie in
handen hebben?

It’s
Personal

Familietijd

Ik ben persoonlijk en ik maak persoonlijke
portretten. Een grote groep is vaak verre van
persoonlijk maar . . . Ik fotografeer iedereen
apart of met 2/3 personen. Hierdoor heb ik
aandacht voor iedereen waardoor jij blij bent
met jouw foto.
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In de Natuur?

Bank?

Het “bouw” proces tussen “In de
natuur” en de “Bank” is bijna hetzelfde.
Het grote verschil is de omgeving.
Logisch zou je denken maar voor
mij als de “creator” een heel groot
verschil. Qua fotografie en qua
bouwproces. Denk hierbij aan het
verlengen van de bank, vloeren
leggen en het schoonmaken van de
digitale omgeving.

Inclusief

Fotografie, lekker relaxed
Opbouw fotolocatie
Digitale Magie
Een geweldige speciale
foto
Digitaal fotobestand
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Familie

Hoe te werk?
Iedereen kiest 1-3 favoriete foto’s
van zichzelf uit in verschillende
settings. Tijdens de fotosessie sta of
zit je op verschillende posities. De
uiteindelijke foto zal bestaan uit jullie
persoonlijke foto’s die ik vakkundig in
elkaar bouw tot een mooie geheel.

Samen bouwen
De definitieve foto wordt geleverd als
een digitaal bestand zodat jullie zelf
kunnen bepalen waar jullie en hoe
jullie het laten drukken. Natuurlijk kan
ik dit proces ook uit handen nemen .
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Wat kost het ?

Een Built your Picture foto is logischerwijs
duurder dan een normale familiegroepsfoto.
Er komt nogal wat “magie” bij kijken
om tot een geweldig eindresultaat
te komen.

Prijs

Groepsfoto
Vanaf €240,- (3pers.)
Per persoon extra €25,-

In de Natuur

Vanaf €240,- (3pers.)
Per persoon extra €50,-

BankFoto

Vanaf €340,- (3pers.)
Per persoon extra €70,-

Koppies
Vanaf €240,- (3pers.)
Per persoon extra €30,-

Persoonlijke Fotografie
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