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Prijzen 2019 -2020 
 

Bedrijfsfotografie 

 
Business Profile 1:   
Ben je ondernemer of particulier en wil je met een professionele profielfoto op 
social media zoals LinkedIn, Twitter of Facebook. Dan is dit de shoot voor jou!
  
 

• Kosteloos kennismakingsgesprek 
• Vooraf bespreken we de gewenste uitstraling 
• 45 minuten studiotijd 
• Profielshoot en portretshoot 
• Basisbewerking 
• 4 foto’s digitaal op hoge resolutie aangeleverd via We-Transfer 
• Foto’s worden doorgaans binnen 48 uur geleverd 
• Exclusief 21% BTW 
• In studio   
• Kosten: € 80,00       

 
 
 
Business Profile 2: 
Ben je ondernemer of particulier en wil je met een professionele profiel en 
lifestyleshoot  op social media zoals LinkedIn, Twitter of Facebook. Dan is dit de 
shoot voor jou! 
 

• Kosteloos kennismakingsgesprek 
• Vooraf bespreken we de gewenste uitstraling 
• 1,5 uur op locatie 
• Profielshoot en lyfestyle 
• Basisbewerking  
• 10 foto’s digitaal op hoge resolutie aangeleverd via We-Transfer 
• Foto’s worden doorgaans binnen 1 week geleverd 
• Exclusief 21% BTW 
• Exclusief reiskosten en reistijd a €25,00 uur 
• Kosten: € 125,00 

 
  



 

 

Prijzen 2019 -2020 
 

Bedrijfsfotografie 

 
Business Experience: 
Bestemd voor professionals of ondernemers die expertise willen tonen voor 
vakblad, publicatie of website. 
 

• Kosteloos kennismakingsgesprek 
• Vooraf bespreken we de gewenste uitstraling 
• 3 uur fototijd in studio of op geschikte locatie 
• Met mogelijkheid voor verschillende kledingwissels om jezelf in 

verschillende settings te presenteren 
• “Basis +” nabewerking 
• 12 foto’s digitaal op hoge resolutie aangeleverd via We-Transfer 
• Foto’s worden doorgaans binnen 2 weken geleverd 
• Exclusief 21% BTW 
• Exclusief reiskosten en reistijd a €25,00 uur  
• Kosten: € 225,00 

 
 
 
All-in Business:  
Maatwerk projecten; website, reportage-evenement,  bedrijfsdiner, werkplaats 
of productieproces,  alle personeelsleden  etc.  
 

• Kosteloos kennismakingsgesprek 
• Vooraf bespreken we de gewenste uitstraling 
• Foto’s bedrijf voor website, folders 
• Nabewerking 
• 40 foto’s digitaal op hoge resolutie aangeleverd via We-Transfer 
• Foto’s worden doorgaans binnen 3 weken geleverd 
• Exclusief 21% BTW 
• Kosten: Op aanvraag 

 
 
 


