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LOVESHOOTS 



VIER DE LIEFDE !

Ik hou van de liefde en ik hou er nog veel meer van om deze prachtige momenten vast te leggen. 
Niets is mooier dan twee mensen die super gek op elkaar zijn. 

WWe gaan samen op zoek naar een gave locatie 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, in een hotelkamer ect. Kies iets wat echt bij jullie past. 
GedurendGedurende 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.

En dan is er nog andere optie...
Stel je bent van plan je vriend of vriendin ten huwelijk te vragen...  heb je er wel eens aan gedacht 
hoe gaaf het is om het aanzoek te laten fotograferen en dit te doen tijdens een loveshoot. 

EEn het is  natuurlijk ook hartstikke leuk om een shoot te boeken een half jaar voor jullie trouwdag. 
Als een soort pre-wedding shoot. Je maakt dan meteen kennis met mijn manier van fotograferen en 
jullie kunnen vast een beetje te oefenen en de "feeling" krijgen voor jullie grote dag. Het leuke is 
dat je de foto's dan tevens kan gebruiken voor een persoonlijke en unieke "save the date " kaart 
,voor jullie uitnodiging of voor leuke decoratie op jullie trouwdag.

- -
 L
O
V
E 
M
EM
O
R
IE
S 
-

Met  jou is gewoon alles leuker
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PAKKET 1:

Fotoshoot van c.a. 1  1/2 uur op een mooie locatie.
Mijn voorbereidingen, inspiratie en creativiteit.
Zorgvuldige naberking van de foto's
Beveiligde online gallery van jullie foto's
Album in het formaat 15/15 met 10 van jullie mooiste foto's.
Bij deze fotoshoot zitten geen digitale bestandeBij deze fotoshoot zitten geen digitale bestanden. 
Deze zijn eventueel wel 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 naberking van de foto'Zorgvuldige naberking van de foto's.
Beveiligde online gallery van jullie foto's.
Album in het formaat 15/15 met 10 van jullie mooiste foto's
20 digitale foto's naar keuze in hoge resolutie

                            € 295,00

PAKKET 3:

Fotoshoot van c.a. 2  1/2 uur op een mooie locatie of op meerdere 
locatielocaties.
Intake gesprek om samen ideeen uit te werken.
Mijn voorbereidingen, moodboard, inspiratie en creativiteit.
Zorgvuldige naberking van de foto's
Beveiligde online gallery van jullie foto's
Mooi Luxe album in het formaat 20/30 met 20 spreads met op het 
album een UV print met jullie namen- datum of mooie tekst.
Alle geselecteerde foto's in hoge resolutie op een luxe USBAlle geselecteerde foto's in hoge resolutie op een luxe USB

                            € 575,00

(Afhankelijk van de locatie kunnen er nog reiskosten in rekening worden gebracht. Dit geef ik uiteraard van te voren duidelijk aan)
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Fotoshoot inplannen
LOVESHOOT

Ik zou het echt onwijs leuk vinden om jullie te fotograferen. Dus bel of mail mij dan maken we 
een afspraak om kennis te maken en jullie wensen door te spreken.
WWacht niet tot het laatste moment met het inplannen van een shoot. Vaak zit ik in de drukke 
periodes meer dan een maand tot 1 maand van te voren volgeboekt. Om teleurstellingen 
te voorkomen is het handig om tijdig de sessie in te plannen. Helemaal omdat we in Neder-
land ook wel afhankelijk zijn van het weer kan het zijn dat een shoot verplaatst moet worden.

We gaan samen naar die unieke locatie die helemaal bij jullie past en daar gaan we 1 1/2 
uur lang mooi foto’s maken. En wil je nog een keer wisselen van outfit, dan kan dat natuurlijk. 

PRE-WEDDINGSHOOT

Heb je een pre-wedding shoot geboekt en mag ik ook jullie trouwerij fotograferen, dan is 
dit de perfect shoot om helemaal in de sfeer te komen. Je weet meteen hoe ik werk, wat er 
gaat gebeuren tijdens de fotoshoot op jullie dag en we leren elkaar al wat meer kennen, 
wat alleen maar prettiger is. Stel dat je de foto’s graag in een bepaalde stijl wilt hebben 
voor een save the date kaart, dan kan dat natuurlijk ook.

LOVESHOOT IN HET BUITENLAND?

JJa natuurlijk kan dat ook. De prachtige bergen met rotswanden en watervallen, De mooie 
smalle straatje, knusse bistro’s en prachtige verlichte stad van de liefde parijs, witte stranden... 
een super leuk en origineel cadeau voor als je toch plannen hebt om een city trip te maken 
of op vakantie te gaan. Als het mogelijk is in mijn agenda reis ik voor twee dagen gewoon 
gezellig met jullie mee. Voor deze shoot moet ik echt een prijs op maat maken.
Het enige wat je moet doen is een ochtend en een avond reserveren in je dag planning 
tijdens je trip. We zullen tijdens deze twee keer twee uur gaan fotograferen.

Hoe gaat het verder na de shoot:Hoe gaat het verder na de shoot:

Na de fotosessie ontvang je van mij binnen 2 1/2 de factuur en de preview van de bewerk-
te en geselecteerde foto’s. Vanuit deze preview kan je de foto’s uitzoeken die jullie graag 
zouden willen nabestellen. Hierin zijn heel veel mogelijkheden. Je kan de foto’s digitiaal 
afkopen in hoge resolutie maar je kan natuurlijk ook een fantastische mooie vergroting be-
stellen of een mooi album laten maken. Al deze mogelijkheden en prijzen kan je vinden in 
deze brochure. 
We kunnen ook meteen een vervolg afspraak maken om de foto’s samen door te nemen. Wil 
je graag advies? Ik denk graag met jullie mee en laat graag zien welke mooie producten en 
materialen er allemaal zijn om de foto’s op af te laten drukken.

Hoe werkt het



Nabestel mogelijkheden

Een foto is net als een stuk kunst in een interieur. Bezuinig daarom 
niet in je formaat. Een groot formaat foto op een speciaal materi-
aal laten afdrukken kan echt een (d) eYe catcher zijn in je interieur. 
Omdat het best een investering is en niet iedere foto geschikt is 
voor bepaalde materialen is het natuurlijk mogelijk om hier samen 
voor te gaan zitten. Ik geef jullie graag advies. Samen kunnen we 
kijken wat bij jullie past en wat de mogelijkheden allemaal zijn.
In de studio heb ik een ruim assortiment van lijsten stalen en voor-
beelden hangen van de diverse materialen als afdruk op:  Forex, 
aluminium, plexiglas, beton, hout (noem maar op). Zo krijg je meteen 
een indruk.

FOTO AFDRUKKEN:

Professionele foto afdrukken op brilliant 

lustre, glans of fine-art paper. De vakprints 

van d-eYe zijn 70 jaar kleur-echt worden 

gecorrigeerd en afgedrukt bij een profes-

sioneel vaklab.

 • tot en met 10-15  €   4,50

 • tot en met 13-19  €   5,50

 • tot en met 15-22  €   8,50

 • tot en met 20-30  € 12,50

 • tot en met 30-45  € 22,50

 • tot en met 40-60  € 40,00

 • tot en met 50-75  € 50,00

  • tot en met 60-90  € 60,00

 • tot en met 70-105  € 75,00

 • grotere formaten op aanvraag

GrooGroot formaat foto’s kunnen ook opge-

plakt 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 

iin de foto.

FOREX en CANVAS

Hoogwaardige kwaliteit afdrukken op canvas 

of forex met uiteraard een ophang profiel.

  • tot en met 20-30  €   45,00

  • tot en met 30-45   €   60,00

  • tot en met 40-60   €   75,00

    • tot en met 50-75   €   95,00

  • tot en met 60-90  € 125,00

  • tot en met 70-105   € 140,00

  • tot en met 80-120   € 160,00

  • grotere formaten op aanvraag

HOUT, ALUMINIUM of PLEXIGLAS

Er zijn diverse soorten mogelijkheden voor 

afdrukafdrukken op hout. Zoals afdruk op white 

wash vurenhout, steigerhout maar ook 

populierenhout. Aluminium en plexiglas heb

je ook in meerdere uitvoeringen. 

  • tot en met 30-40  €   95,00

  • tot en met 40-60  € 125,00

  • tot en met 50-70  € 135,00

    • tot en met 60-90  € 155,00

  • tot en met 70-105  € 195,00

  • grotere formaten op aanvraag.

Deze wand decoraties worden afgeleverd 

inclusief ophangprofiel. Luxe aluminium profiel 

ook mogelijk- prijs op aanvraag.
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D-EYE PHOTOGRAPHY
Daniella

LOVE IS IN THE AIR!


