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LOVESHOOT

MAGIC MOMENT

Loveshoots

LOVESHOOTS
Geen standaard traditionele foto's. Nee, ik wil jullie passie, liefde en humor zien en voelen in de
foto's.
We gaan samen op zoek naar een gave locatie, die bij jullie past om daar een prachtige reportage
van jullie samen te maken. . We kunnen lekker struinen door het bos, de duinen of met de blote
voeten in het zand, op het strand. We kunnen naar een oude fabriek of iets industrieels opzoeken,
maar je kan het ook simpel en intiem houden en de sessie gewoon " in home" doen. Bij jullie thuis...
op de bank, op jullie slaapkamer ect. Kies iets wat echt bij jullie past.
Gedurende circa anderhalf uur ga ik prachtige foto’s van jullie samen maken. Ongedwongen, niet
geposeerd, maar foto's waarbij de liefde van jullie af spat. Tijdens de loveshoot gaan we
ontspannen te werk en wil ik dat jullie zoveel mogelijk van elkaar genieten. Ik stuur jullie waar
nodig is, maar wil vooral dat jullie lol maken, genieten van het moment en van elkaar.
Het is natuurlijk ook hartstikke leuk om deze loveshoot te boeken om jullie liefde te vieren, als
jullie een bepaalde tijd samen zijn, als verrassing voor je partner.
Loveshoot als voorbereiding op jullie trouwdag. Dat kan natuurlijk ook!
Als een soort pre-wedding shoot. Zo maken jullie meteen kennis met mijn manier van
fotograferen en jullie kunnen meteen een beetje te oefenen voor de grote dag. En wat helemaal
leuk is, jullie kunnen de foto's dan eventueel ook gebruiken voor een persoonlijke en unieke "save
the date " kaart of voor jullie uitnodiging.Ik denk graag met jullie mee om iets heel moois
origineels neer te zetten.

Prijzen

Prijs voor een LOVESHOOT

Hierbij in begrepen zit:

Overleg van te voren via de mail of telefoon over locatie en jullie wensen.
Mijn voorbereiding, inspiratie en creativiteit.
Eerste 20 km rondom Apeldoorn vrij*
Fotoshoot van circa 1 1/2 uur.
Professionele zorgvuldige nabewerking van de fotosessie.
Digitale online gallery waar je de foto's kan bekijken en uitzoeken.
Mini fotoalbumpje cadeau
Bij de sessie zitten geen HR digitale bestanden en/ of andere foto
producten deze zijn uiteraard wel extra na te bestellen en deze
prijslijst stuur ik je graag toe.
*Ik reis gerust met jullie mee. Dus is het niet in deze omgeving, geen enkel probleem.
20 km is vrij, daarna wordt er € 0,35 cent per kilometer gerekend.

195,-

Wil je graag een loveshoot op een unieke locatie, tijdens een
weekendje weg, vakantie of een aanzoek. Dat kan natuurlijk ook.
Hiervoor maak ik graag een prijs offerte op maat.

Loveshoot in Burgers Zoo

PAKKET 1
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.

€ 195,00

PAKKET 2
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.
Album in het formaat 15/20 met 10 van
jullie mooiste foto's.
15 digitale foto's naar keuze in hoge
resolutie

€ 350,00

PAKKET 3
Fotoshoot van c.a. 1 1/2 tot 2 uur op
een mooie locatie of eventueel op twee
locaties.
Intake gesprek om samen ideeën uit te
werken.
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 namendatum of mooie tekst.
Alle geselecteerde foto's in hoge
resolutie op een luxe USB

€ 595,00

Extra los bij te bestel en
PRACHTIG ALBUM

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
Uiteraard zijn er meerdere formaten en mogelijkheden qua albums.

LUXE PHOTOBOX

Een prachtige portfolio photobox met een selectie van 15 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 van linnen.
Luxe bewaarbox linnen met 25 fine-art prints
Extra fine-art prints

€ 250,00
€ 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

Extra los bij te bestel en
3-LUIK FOLIO

Luxe kunt leren folio-3 luik in het formaat 15x23 met 3 van je mooiste foto's afgedrukt op hoogwaardig fotopapier
opgeplakt op en 3 mm board.
Deze drieluik van eco-leer is een schitterende fotolijst De triplex kan als een mapje/ boekje worden dichtgeslagen. Deze
handgemaakte drieluik Je kan kiezen uit standaard foto's, een fraaie Passe-Partout of zelfs met een 3mm dik Acryl glas.
Verder is het zelfs nog mogelijk om de voorkant te voorzien van een UV print met naam of tekst.
Drieluik met foto's
Drieluik met foto's en passe-partout
Drieluik met acryl glas foto's

€ 75,00
€ 99,00
€ 150,00

Liever upgrade naar 20-30 formaat?

€ 25,00 toeslag

DIGITALE BESTANDEN

Dat kan natuurlijk ook !
Selectie van 10 bestanden € 100,00
Selectie van 20 bestanden € 150,00
De hele serie kan je afkopen voor € 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.

inspiratie

inspiratie

Nog even wat inspiratie en voorbeelden van diverse loveshoots die ik op verschillende locaties heb gefotografeerd.
Mooie locaties zijn oa: Radio Kootwijk, zandverstuiving, 't Leesten, Burgers Zoo, Cactus Oase in Ruurloo, Creatieve fabriek in Hengelo, Enka
Fabriek in Ede, Een leuke B & B + omgeving als jullie een weekendje weg gaan. Een mooie hotelkamer, leuke koffiebar, het strand, een leuk
oud stadje als Zutphen of Deventer, Botanische tuinen, een Kas, het Kroondomein, leuke glamping en heerlijke outdoor omgeving
(kampvuurtje ect). Denk soms ook heerlijk "out of the box"
Hou er wel rekening mee dat het licht een uurtje voordat de zon ondergaat altijd het mooiste is.

Cactus Oase in Ruurloo

Burgers Zoo (the dessert)

Misschien wel een paar leuke tips,
want naast de gewone loveshoots heb
ik heel vaak aanstaande bruidsparen
die alvast een pre-weddingshoot doen.
Alvast even een voorproefje nemen op
wat ze kunnen verwachten tijdens de
trouwdag zelf. Het leuke is dat we
elkaar meteen een beetje beter kunnen
leren kennen en dat werkt een stuk
ontspannender op de trouwdag zelf.
Helemaal omdat je dan wellicht al wat
zenuwachtiger zult zijn dan normaal.
Maar wat helemaal leuk is, deze foto's
zou je kunnen gebruiken voor een
vooraankondiging van jullie huwelijk.
Denk aan een safe the date kaart, aan
jullie echte uitnodiging, of misschien
maken jullie wel een blog of website
waar alles op komt te staan voor jullie
huwelijk.
Ik heb al voor een aantal bruidsparen
hun trouwkaart mogen ontwerpen en
je kan natuurlijk de hele style
doortrekken en er ook een gastenboek,
diner kaartjes, ontvangstbord of leuke
aankleding voor in de zaal van maken.
Wil je iets anders dan anders en
heerlijk origineel zijn. Ik denk graag
met jullie mee.

Shoot time

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! Je mag mij altijd even wat foto's sturen van de sfeer die jij in gedachten hebt voor de shoot.
Ik zou het super leuk vinden als ik een prachtige herinnering voor je vast mag leggen.
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