
!  
Geachte mevrouw, meneer, 
Gecondoleerd met het verlies van uw dierbare. Een uitvaart is een moment waarbij emoties centraal staan, zo gaat 
deze dag vaak in een roes voorbij. Dan is het fijn om achteraf rustig te kunnen kijken naar beelden van deze 
bijzondere dag. Foto’s van troostende mensen, sprekers en misschien ook wel een glimlach, kunnen u helpen om 
deze dag een goede plek te geven in uw herinnering.                                                                               
Uitvaartfotografie komt steeds vaker voor bij begrafenissen of crematies, omdat het bij het herinneren van een 
overleden dierbare heel belangrijk kan zijn. Een laatste hand op de kist, de rouwstoet naar de laatste rustplaats en 
de plechtigheden van familie en vrienden. Alles wordt met respect en discreet voor u door FotoTasch op de foto 
gezet.


Fototasch kan de volgende momenten voor u vastleggen; 

1.  Condoleance; Mensen die uw verdriet met u willen delen. Beelden van troost en steun.


2.  Opbaring; (Thuis of in het uitvaartcentrum) voorbereiden op de uitvaart zoals, beschilderen van de kist en/of 
meegeven van geliefde voorwerpen. Het sluiten van de kist. Een laatste blik op het oude huis.


3.  Herdenken; Het openbare afscheidswoord in de kerk of aula. De kerkdienst of afscheidsceremonie.


4. Laatste plechtigheden bij het graf; Zoals het zegenen van de kist, ballonnen oplaten, strooien van zand of 
bloemen.


6.  Rouwstoet van en naar de kerk, crematorium of begraafplaats; De route langs betekenisvolle plekken van de 
overledene.


Tijdens de momenten leg ik ook de bloemenhuldes lintteksten met/of persoonlijke boodschappen die getuigen van 
warmte voor de overledene of medeleven voor de nabestaande voor u vast in mooie detailfoto’s.


Kosten; 110,- per moment. Indien u voor het alle momenten kiest ontvangt u een korting van 10%. 

Bij het het boeken van 3 momenten of meer ontvangt u een album 20x15 cadeau inclusief 20 pagina’s.         
Dit album is ook apart te bestellen voor 95,- 

Alles inclusief;

• Professionele nabewerking van de foto’s, op kleur contrast, helderheid en conversie naar zwart wit of de vintage style. 

• Alle bewerkte foto’s hoge resolutie 300ppi op dvd in hoge resolutie variërend van 100 tot 500 foto’s 

• Videoslideshow van een aantal foto’s van de reportage met voor u een dierbare muziek op de achtergrond

• Online gallery met download in hoge resolutie zodat u kunt delen met familie en/of vrienden. 

• Indien gewenst een voorbereidingsgesprek en/of telefonische overleg om uw wensen door te nemen.


Levertijd; Na betaling bedraagt de levertijd van de nabewerkte bestanden maximaal 3 weken. Het album duurt vaak iets langer, 
dit is mede afhankelijk van de leverancier, de postbezorger en de ontwikkelcentrale. Overige informatie; Reiskosten, een straal 
van 5 kilometer buiten Doetinchem zijn 0,30 per km. Algemene voorwaarden zijn te vinden op mijn website www.fototasch.nl


Voor alle vragen en wensen geldt, zet uw vraag op de mail, bel of app even, ik geef u graag advies.           

Vriendelijke groet Natascha Baggen



