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Wat zijn dit soort foto's toch waardevol. Heb je daar wel eens bij stil gestaan? Want buiten "even foto's
maken" is het ook quality time samen. Jullie als gezin, met opa en oma, of misschien wel met de hele familie..
De liefde, de lol, de boze blikken van de kids als ze even geen zin meer hebben. Allemaal zo puur, echt en
waardevol. Want deze moment opnames worden een herinnering voor altijd. Vast gelegd, iets waar je nadien
met een grote smile aan terug denkt.

Ik vind het ook heel belangrijk om dit soort foto's in een ongedwongen sfeer te fotograferen. Alleen dan krijg
je échte beelden. Dat kan op meerdere manieren. Een leuke spontane lifestyle sessie op een door jullie
gekozen locatie of misschien wil je wel een “day in the life” shoot bij jullie thuis of tijdens jullie vakantie. 

Iedereen kent natuurlijk wel de familie shoots in de studio. Dit kan heel mooi zijn, maar is wel geposeerd. En
daar is niet altijd ieder kindje geschikt voor. Dus denk hier goed over na, wat het beste bij jullie en jullie
kind(jes) past. In de studio kan je natuurlijk heel mooi het licht sturen, bepaalde poses aannemen. In bepaalde
kleurtinten werken. En voor portretten is dit prachtig. Puur, strak en vaak wel een "eye" catcher voor in het
interieur.

Maar als je kindjes niet stil kunnen zitten, foto's maken niet leuk vinden en het liefst willen rennen
klauteren, gek doen en buiten willen zijn. Dan zou ik kiezen voor een fotosessie op een mooie locatie. Dit kan
een mooie plek in de natuur zijn - zandverstuiving, bos, bij het water, maar het kan ook een stoere
industriële locatie zijn. Als het maar bij jullie past en jullie plezier hebben. Dat is het aller belangrijkste. 

En dan is er nog een derde optie en dat is de day in a life sessie.
Bij een day in the life shoot moet je meer denken aan documentaire-achtige fotografie. Geen geposeer, maar
gewoon volledig jezelf zijn. Hier hoeft niemand meer tegenop te zien om op de foto te gaan want je bent in
je eigen omgeving.  Lekker thuis, samen op de bank, spelen  in de tuin of misschien wel tijdens de vakantie.
Ik kan jullie dan een paar uur volgen met mijn camera en jullie vastleggen zoals het "echt" is.
De grappige dingen die je kinderen doen, de driftbuitjes (want ja, die zullen er ook tussen zitten) gezellig
samen koken, een taart bakken. Je kan zoveel leuks verzinnen..  Alles wat typisch jullie is. Echt een
herinnering waar je na een jaar zo super leuk op terug kijkt.

FAM�LY WHERE L�FE BEG�NS
AND LOVE NEVER ENDS





FOTOSHOOT INPLANNEN

Het is heel belangrijk om de fotoshoot ruim van te voren in te plannen omdat ik vaak al een paar maand van te voren volgeboekt sta (dit om teleurstellingen te voorkomen).
We zijn bij buiten shoots alleen wel afhankelijk van het weer en dat is in Nederland nooit te voorspellen helaas. . Maar mocht het nu echt met bakken de lucht uitkomen, en jullie willen niet in
de regen dansen en in de plassen stampen, dan verzetten we het uiteraard naar een nieuwe datum. Geen enkel probleem.

We spreken af op een locatie naar wens en ik zal jullie van te voren daar uiteraard wat tips in geven en ook wat tips qua kleding en kleurgebruik. 

TIJDENS DE SHOOT:
Gaan we  in ca. 1 1/2 uur zoveel mogelijk mooie en leuke foto's van jullie gezin, kindjes en/ of familie maken.
Bedenk van te voren ook even goed wat je heel graag zou willen. Zodat we niets vergeten en dat je wel de foto's krijgt die jij heel graag wilt. 

Het liefst fotografeer ik in de ochtend of eind van de middag/avond. Zo ongeveer een 2 uur voor de zon ondergaat. Gewoon omdat het licht fantastisch mooi is. Middag op de dag staat
de zon vaak hoog en is het licht heel hard. Gaan we knijpen met de ogen, heb je kei harde schaduwen en dit kan grote invloed hebben op de foto's. En ik wil wel kwaliteit leveren. Dus op een
zonnige zomerse dag, fotografeer ik buiten niet midden op de dag.  Voor 1x kan je vast wel een uitzondering maken en mogen de kindjes voor deze speciale gelegenheid vast wel een keer iets
later naar bed. Want geloof mij, je krijgt er ook iets waanzinnig moois voor terug waar je nog heel lang een waardevolle herinnering aan hebt of wat je als prachtige wall-art aan de wand
gaat hangen. Dan wil je ook dat het goed is.  

HOE GAAT HET VERDER NA DE SHOOT:

Op de dag van de shoot plannen we meteen een vervolg afspraak in om de foto's te bekijken en waar ik jullie kan laten zien wat er allemaal mogelijk is qua nabestellingen.
Je ontvangt van mij na de fotoshoot de factuur en de foto's zullen ongeveer 3 weken na de shoot klaar zijn.
Alle foto's komen voor jullie in een beveiligde online gallery. 
Vanuit deze gallery kan iedereen alvast even een kijkje nemen en misschien voor jezelf al een selectie maken van jullie favoriete foto's. Tijdens de vervolg afspraak zal ik jullie foto's in het
groot  tonen en jullie een kijkje laten nemen in de mogelijkheden van albums, vergrotingen, wand decoraties en andere eventuele mogelijkheden. 

Je betaald dus eerst voor de opnamekosten incl. het zorgvuldig nabewerken.
En de nabestellingen komen later of je kiest voor een prachtig totaal pakket zodat je meteen je foto's in een prachtig album of in een luxe bewaarbox hebt. Een tastbare herinnering die je er
nog vaak bij gaat pakken, dat weet ik zeker.

En nu? hoe gaat het in zijn werk?



Overleg van te voren via de mail over jullie wensen, locatie en stijle.
Mijn voorbereiding, inspiratie en creativiteit.
Fotoshoot van circa 1 1/2 uur.
Gebruik van eventuele props, accessoires ect.

20 km vrij vanaf Apeldoorn. 
Professionele zorgvuldige nabewerking van de fotosessie. 
Digitale online gallery waar je de foto's kan bekijken en uitzoeken.
Reveal afspraak om de foto's samen door de te nemen en te bestellen.

                                       Prijs voor een familie-lifestyle fotosessie 

Hierbij in begrepen zit:

 

      

  

175,-
 

Prijzen

Let op, dit is de prijs voor de fotoshoot en hier zitten nog geen foto's of 
digitale bestanden bij in begrepen..





Fotoshoot van c.a. 1  1/2 uur op een
mooie locatie.
Mijn voorbereidingen, inspiratie en
creativiteit.
Zorgvuldige nabewerking van de
foto's
Beveiligde online gallery van jullie
foto's
klein mini albumpje (cadeautje)
Bij deze fotoshoot zitten nog geen
foto's of digitale bestanden. Dit is
alleen de prijs voor de opname en
het nabewerken. Foto's en bestanden
zijn extra bij te bestellen.

€ 175,00

Fotoshoot van c.a. 1  1/2 uur op een
mooie locatie.
Mijn voorbereidingen, inspiratie en
creativiteit.
Zorgvuldige nabewerking van de
foto's.
Beveiligde online gallery van jullie
foto's.
Mini album cadeau
20 digitale foto's naar keuze in hoge
resolutie
Upgrade naar groter album en meer
bestanden uiteraard mogelijk

€ 350,00

PAKKET DELUXEPAKKET BASIS

€ 595,00

PAKKET ALL IN

Fotoshoot van c.a. 1 1/2 tot 2  uur op
een mooie locatie 
Mijn voorbereidingen, moodboard,
inspiratie en creativiteit.
Zorgvuldige nabewerking van de
foto's
Beveiligde online gallery van jullie
foto's
Mooi Luxe album in het formaat
20/30 met 15 spreads. Hier kunnen
zeker 30 van jullie mooiste foto's in
verwerkt worden. Incl. UV print met
jullie namen- datum of mooie tekst.
Alle geselecteerde foto's in hoge
resolutie op een luxe USB + nog een
cadeautje.



Ik vind persoonlijk dat je foto's tastbaar moet maken. Dat ze een plek moeten krijgen.
Alleen dan kan je er écht van genieten en komen ze weer tot leven. Digitale bestanden verdwijnen in een map
op een harde schijf en op een gegeven moment kijk je er niet meer naar of raak je ze kwijt. CD's DVD's je kan ze
vaak al niet eens meer afspelen. Een fotoprint is iets tastbaars wat jij je leven bij je kunt dragen en zelfs door kan
geven. Een print pak je erbij of hang je op een plek waar je er iedere dag van kan genieten.
 
Echte vakprints kan je ook niet vergelijken met goedkope fotoprints die je via een online webshop of een Hema-
kruidvat laat afdrukken. De kleuren kunnen zo enorm verschillen en echt afbreuk doen op de foto. Ook zonde,
dan investeerje in  naar een prof. fotograaf en vervolgens wil je besparen op de afdrukken... NIET DOEN! 

Digitale bestanden kan je altijd er nog extra bij bestellen, stel je wil iets leuks voor opa en oma maken, of je bent
zelf bezig met een levensloop album of gewoon als back-up. 

Een foto is net als een kunst object een decoratie in je interieur. Bezuinig daarom niet in een formaat en denk
soms groot. Het kan dan een échte eye-catcher worden. Alle vergrotingen worden geprint op hoogwaardige
materialen. Omdat het natuurlijk een flinke investering is denk en kijk ik graag met jullie mee. Ik kan jullie goed
advies geven over het beste materiaal en het juiste formaat. In de studio heb ik diverse voorbeelden van
materialen liggen en hangen. Hout, aluminium, forex, gekreukeld linnen, chromalux, wallposters ect.

Dus ben je benieuwd dan kunnen we uiteraard daarvoor een afspraak in plannen en kan ik het jullie laten zien.

Nabestel mogelijkheden



Vakprints 

  tot en met 10-15                       
     tot en met 13-19                       
  tot en met 15-22                     
  tot en met 20-30                       
  tot en met 30-45                        
  tot en met 40-60     
  tot en met 50-75      
     tot en met 60-90     
  tot en met 70-105    

  grotere formaten op aanvraag

FOTO AFDRUKKEN:

Professionele foto afdrukken op brilliant lustre of fine-art paper. De vakprints van d-eYe zijn 70 jaar kleur-echt
worden per foto gecontroleerd  en afgedrukt bij een professioneel vaklab.

Groot formaat foto’s kunnen ook opgeplakt worden op PVC of gemonteerd worden op aluminium. Hierdoor krijg
je een strakke plaat en gaat een foto nooit meer bobbelen in een lijst. Je kan zelfs een foto zonder glas inlijsten
wat ook erg mooi is omdat je dan geen spiegeling meer hebt in de foto. Prijzen hiervan zijn afhankelijk van het
formaat. Vraag naar de mogelijkheden.

€ 5,00
€ 6,00
€ 8,50
€ 12,50
€ 22,50
€ 40,00
€ 50,00
€ 60,00
€ 75,00



  30 x 30                              
     40 x 40                     
  50 x 50               
  60 x 60                  
  70 x 70              

HOOGWAARDIGE FOTO AFDRUKKEN OPGEPLAKT OP FOAM:

Professionele foto afdrukken op brilliant lustre papier en opgeplakt op foam. Zodat je een stevige ondergrond
heb en foto's heel mooi strak ingelijst kunnen worden of zelfs los neergezet kunnen worden. De vakprints van
zijn 70 jaar kleur-echt worden per foto gecontroleerd en afgedrukt bij een professioneel vaklab.

                      
 

FINE ART PRINTS
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€ 35,00
€ 45,00
€ 50,00
€ 65,00
€ 75,00

 30 x 40 
 40 x 60
 50 x 70
 60 x 90

 70 x 100 
 

€ 40,00
€ 50,00
€ 60,00
€ 70,00
€ 85,00

Een prachtige portfolio photobox met een selectie van jouw mooiste foto's afgedrukt op hoogwaardig fotopapier
ingelijst in een mooi passe-partout. Of je kan ook kiezen om je foto's af te laten drukken op het prachtige fine-art
papier.  De box is handgemaakt en bekleed met linnen.

Luxe bewaarbox linnen met 25 fine-art prints                                                              € 250,00
Extra fine-art prints                                                                                                      €    12,50 

Luxe bewaarbox hout, suede met gepersonaliseerde voorkant of opdruk
Inclusief 15 prachtige prints ingelijst in een mooi passe-partout                                   € 350,00

Extra prints met passe-partout                                                                                      €    17,50





 Wand decoraties
20 x 30                                  
30 x 30                                   
30 x 40                                             
40 x 60                                   
50 x 70                                    
70 x 100                                  
100 x100                                 

Grotere formaten op aanvraag

50 x 75
60 x 60
60 x 90
70 x 70
75 x 100
80 x 80
90 x 90
90 x 120
100 x 100
120 x 120

Dit zijn vaste formaten en daar kan niet van afgeweken worden

FOREX en CANVAS

Hoogwaardige kwaliteit afdrukken op canvas of forex met uiteraard een ophang profiel.

ART LEATHER

Toplaag is uitgevoerd in kunstleder met natuurlijke nerf en soft-touch. Gemonteerd op
lichtgewicht paneel van MDF van 30 mm dikte. Geschikt om binnen op te hangen, incl
ophang profiel.

€ 45,00
€ 50,00
€ 60,00
€ 75,00
€ 95,00
€ 150,00
€ 185,00

€ 170,00
€ 175,00
€ 225,00
€ 225,00
€ 275,00
€ 275,00
€ 295,00
€ 375,00
€ 350,00
€ 495,00



Helemaal HIP, nieuw en van deze tijd zijn foto's die rond zijn afgedrukt of in een speciale
vorm. Zo super gaaf, helemaal als je ze echt groot afdrukt.
Of een collage van meerdere ronde foto's in diverse formaten kan ook heel mooi zijn.

Woodprints Forex of PVC

20 x 20
25 x 25
30 x 30
30 x 40
35 x 35
40 x 40
40 x 50
50 x 50
50 x 75

Inlijsten

Wist je dat ik een heel mooie assortiment lijsten heb en dat er voor ieder interieur wel een
passende lijst te verkrijgen is. Met of zonder passe-partout en zelfs leverbaar met het
prachtige museumglas.

Deze prijzen gaan op maat en zijn afhankelijk van het soort lijst, het type foto papier en de
afmeting. Hiervoor maak ik graag een prijsofferte op maat.
De diverse stalen heb ik in mijn studio liggen zodat we ze ook direct bij de foto kunnen
houden om te kijken of het qua kleur en style goed past.

Rond 
€ 45,00
€ 55,00
€ 65,00
€ 75,00
€ 75,00
€ 95,00
€ 120,00
€ 140,00
€ 150,00

 
 



                                                   dat kan natuurlijk ook !

Selectie van 10 bestanden    € 100,00
Selectie van 15 bestanden     € 125,00 
Selectie van 20 bestanden    € 150,00.  
Hele serie digitaal afkopen   € 200,00

Wil je liever maar een of twee foto's. Dan betaal je per bestand € 15,00.

Hou er wel rekening mee, dat een digitaal bestand maar een digitaal bestand is en dat een afdruk veel tastbaarder is. Ga je zelf de foto's af
laten drukken dan staan d-eYe niet meer garant voor de kwaliteit van de foto's. Als je via mij besteld worden foto's afgedrukt bij een
professioneel vaklab en heb je garantie. Worden alle foto's gecontroleerd en krijgt je kwaliteit. Ga je naar een algemene afdruk centrale via
een webshop, hema of waar dan ook. Dan worden foto's in massa afgedrukt en kunnen kleuren totaal anders uitkomen dan op het originele
bestand.

In Linnen, nubuk, kunstleer of stof. Er is een ruim assortiment van kleuren en materialen waarin albums besteld
kunnen worden.

Ik maak een mooi persoonlijk ontwerp voor je. Waar je eerst nog een digitale proefdruk van ontvangt.
Mogelijkheid voor een foto of UV print op de voorkant van het album.

Prijs indicatie: 20-20  album met 10 spreads  € 195,00
Liever meer spreads in je album (1 spread is 2 bladzijdes), dat kan! Dan betaal je per extra spread een toeslag van
€ 15,00 per spread

DIGITALE BESTANDEN

PRACHTIG ALBUM

Vraag naar de mogelijkheden



inspiratie



In de studio heb ik diverse spullen en atributen waar we gebruik van kunnen
maken tijdens de shoot. 

Bedenkt van te voren goed wat je wil. Hou jij van licht, fris en puur. Dan is het
ook mooi om in een lichte stijle te gaan fotograferen, Bij een lichte
achtergrond is het ook mooi om gebruik te maken van lichte en zachte tinten.

Wit, naturel, pastel, lichtblauw, ecru, licht zacht bruin, zachte roze of zalm
tinten.

Hou je meer van donker, en warme kleuren. Dan gaan we daar mee werken.
En wil je beide kan dat uiteraard ook. 

Bij lichte tinten, lichte kleuren kleding en bij donkere achtergrond. Warme of
donkere kleuren.

Wil je graag meer informatie en kleding tips. Ik heb een aparte brochure
gemaakt. Deze kan ik je uiteraard toesturen als je dat graag zou willen. 

Toch liever in de studio? 



inspiratie



inspiratie



inspiratie



inspiratie



inspiratie
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inspiratie



Shoot time
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Ik hoop dat ik jullie een beetje inspiratie en advies heb kunnen geven. Kom je er niet uit, wil je graag even
overleggen? Dat kan altijd. Bel of mail mij gerust met je vragen of als je een afspraak in wil plannen. 

Ik zou het super leuk vinden om jullie gezin/ familie te fotograferen en een prachtige herinnering voor jullie
te maken.

E: info@d-eye.nl of via app 0648344709

 Daniella


