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Hieronder leest u informatie m.b.t. studio,- en locatieshoots; De shoot kan in mijn studio(otje) aan 
huis (max 4 personen) achtergrond zwart, wit, roze, vintage of barok, plaatsvinden of op locatie.

(buiten, locatie naar keuze of een mooie lifestyleshoot bij u thuis) 

U mag zelf ideeën aandragen en van kleding wisselen, alle stijlen zijn mogelijk, glamour, zwart/wit, 
trendy, sportief etc.


Portret,- Kinder,- Lifestyle,- Familieshoot tot 4 personen 125,- 
• Fotoshoot van ongeveer 1,5 uur
• Professionele nabewerking van de foto’s, op kleur contrast, helderheid en conversie naar

zwart wit of vintage style
• Online galerij met daarin circa 20 foto’s om nabestellingen* te doen
• 3 digitale nabewerkte bestanden naar keuze, hoge resolutie 300ppi, deze worden u

toegezonden via We Transfer
• 1 FujiPearl afdruk naar keuze, 20x30 ter waarde van 17,50

Portret,- Kinder, Lifestyle,- Familieshoot vanaf 4 tot max 10 personen 175,- 
Vanaf 10 personen 10,- extra per persoon 

• Fotoshoot van ongeveer 2 uur
• Professionele nabewerking van de foto’s, op kleur contrast, helderheid en conversie naar

zwart wit of vintage style
• Online gallerij met daarin circa 30 foto’s om nabestellingen* te doen
• 5 digitale nabewerkte bestanden naar keuze, hoge resolutie 300ppi, deze worden u

toegezonden via We Transfer
• 2 FujiPearl afdrukken naar keuze, 20x30 ter waarde van 17,50 per stuk

Zakelijke,- Publicatieshoot per half uur opnametijd 75,- 
Bedrag is inclusief;


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

• Alle digitale nabewerkte bestanden, hoge resolutie 300ppi voor professioneel gebruik en
publicatie (dus geen nabestellingen, alle bestanden zijn van u)

*Voor nabestellingen zie mijn nabestellingenlijst.

Betaling; Betalingen dienen contant te worden voldaan bij aanvang van de fotoshoot of te worden 
overgemaakt op bovenstaand IBAN, u ontvangt van mij een factuur. Alle bedragen zijn inclusief BTW.


Levertijd; Na betaling bedraagt de levertijd van de nabewerkte bestanden maximaal 3 weken. Voor 
nabestelling* van foto’s en canvas is er een levertijd van ongeveer 2 weken. Dit is afhankelijk van de 
leverancier, de postbezorger en de ontwikkelcentrale.


Overige informatie; Reiskosten buiten Doetinchem zijn 0,30 per km. 

Alle gemaakte foto’s zijn tot maximaal 1 jaar na opname bij te bestellen. 

Indien u een shoot boekt gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van Fototasch, hiervoor 
verwijs ik u naar mijn website.
Voor alle vragen en wensen geldt, zet uw vraag op de mail, bel of app even, ik geef u graag advies.


Graag tot ziens,

Natascha Baggen


