Prijslijst 2020
Evelyn Schellekens Portret Fotografie

Inhoud
Zwangerschap fotoshoot
Newborn fotoshoot
Kind & Gezin fotoshoot
Familie fotoshoot Kubus
Familie fotoshoot Generatie
Pakketten fotoafdruk + corresponderende digitale bestand
Losse fotoproducten
Canvassen
Dibond met baklijst
Evelyn Schellekens Portret Fotografie is een handelsnaam van ES Creative Studio en is gevestigd te Dordrecht
aan de Oranjelaan 3M7. KVK: 52467430

Alle genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW (newborn fotoshoot en fotoboek inclusief 9% BTW) en zijn onder voorbehoud van
prijswijzigingen en typefouten

Zwangerschap fotoshoot
Fotoshoot basic** (maximaal 30 minuten)
Fotoshoot uitgebreid** (maximaal 60 minuten)

€50,-*
€75,-*

Losse afdrukken, digitale foto’s en/of producten voor aan de muur zijn extra bij te bestellen
tijdens de Bekijk & Bestel sessie.
*De fotoshoot is inclusief 1 fotoafdruk van 20 cm bij 30 cm bevestigd in een passe partout van 30 cm bij 40 cm
** Partner en kinderen zijn welkom bij de fotoshoot.

Newborn fotoshoot
Fotoshoot in fotostudio inclusief fotoboek van 15 cm bij 20 cm*

€350,-

Extra fotoboek van 15 cm bij 20 cm*

€100,-

Losse afdrukken, digitale foto’s en/of producten voor aan de muur zijn extra bij te bestellen
tijdens de Bekijk & Bestel sessie.
*Het fotoboek heeft een formaat van 15 cm bij 20 cm en bevat alle bewerkte foto’s van de newborn fotoshoot
welke verdeeld zijn over 12 bladzijden. Het fotoboek heeft een fotocover. De samenstelling van het fotoboek
gebeurt zonder overleg met de ouders en zal naar stijl en inzicht zijn van de fotograaf.

Kind & gezin fotoshoot
Fotoshoot 1 kind (maximaal 30 minuten)
Fotoshoot 1 kind (maximaal 60 minuten)
Fotoshoot Kind(eren) met of zonder ouders** (maximaal 30 minuten)
Fotoshoot Kind(eren) met of zonder ouders** (maximaal 60 minuten)

€50,-*
€75,-*
€75,-*
€100,-*

Fotoshoot Fine Art 1 kind (max 90 minuten)
Extra kind fine art fotoshoot

€150,-*
€30,-

Losse afdrukken, digitale foto’s en/of producten voor aan de muur zijn extra bij te bestellen
tijdens de Bekijk & Bestel sessie.
*De fotoshoot is inclusief 1 fotoafdruk van 20 cm bij 30 cm bevestigd in een passe partout van 30 cm bij 40 cm
**Maximaal 4 kinderen en 2 ouders per fotoshoot

Alle genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW (newborn fotoshoot en fotoboek inclusief 9% BTW) en zijn onder voorbehoud van
prijswijzigingen en typefouten

Familie fotoshoot Kubus
Fotoshoot in Kubus (t/m 9 personen in 1 sessie)
incl. 1 digitaal bestand afdrukbaar tot 50 cm bij 50 cm
met keuze uit standaard collage’s

€100,-

Fotoshoot in Kubus (t/m 20 personen of t/m 3 sessies)
incl. 1 digitaal bestand afdrukbaar tot 50 cm bij 50 cm
met keuze uit standaard collage’s

€150,-

Upgrade naar collage’s special

€25,-

Upgrade naar groter afdrukbaar digitaal bestand (120 cm bij 120 cm)

€75,-

Extra collage standaard (afdrukbaar tot 50 cm bij 50 cm)

€100,-

Extra collage special (afdrukbaar tot 50 cm bij 50 cm)

€125,-

Extra collage standaard (afdrukbaar tot 120 cm bij 120 cm)

€175,-

Extra collage special (afdrukbaar tot 120 cm bij 120 cm)

€200,-

Familie fotoshoot Generatie
Fotoshoot met fotolijsten (t/m 9 personen in 1 sessie)
incl. 1 digitaal bestand afdrukbaar tot 60 cm bij 40 cm

€100,-

Fotoshoot in fotolijsten (t/m 20 personen of t/m 3 sessies)
incl. 1 digitaal bestand afdrukbaar tot 60 cm bij 40 cm

€150,-

Upgrade naar groter afdrukbaar digitaal bestand (120 cm bij 80 cm)

€75,-

Extra 1 digitaal bestand (afdrukbaar tot 60 cm bij 40 cm)

€100,-

Extra 1 digitaal bestand (afdrukbaar tot 120 cm bij 80 cm)

€175,-

Alle genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW (newborn fotoshoot en fotoboek inclusief 9% BTW) en zijn onder voorbehoud van
prijswijzigingen en typefouten

Pakketten fotoafdruk + corresponderende digitale bestand*
Bewaardoos + 15 fotoafdrukken
15 fotoafdrukken van 20 cm bij 30 cm bevestigd
op een passe partout van 30 cm bij 40 cm
inclusief 15 maal het corresponderende digitale bestand

€1100,-

Bewaardoos + 10 fotoafdrukken
10 fotoafdrukken van 20 cm bij 30 cm bevestigd
op een passe partout van 30 cm bij 40 cm
inclusief 10 maal het corresponderende digitale bestand

€750,-

Bewaardoos + 5 fotoafdrukken
5 fotoafdrukken van 20 cm bij 30 cm bevestigd
op een passe partout van 30 cm bij 40 cm
inclusief 5 maal het corresponderende digitale bestand

€400,-

Losse Fotoadruk 20 cm bij 30 cm
inclusief bevestiging op passe partout van 30 cm bij 40 cm
en het corresponderende digitale bestand

€100,-

*enkel van toepassing op foto’s van de fotoshoot Newborn en Kind & Gezin

Losse fotoproducten*
Fotoafdruk 13 cm bij 19 cm

€20,-

Fotoafdruk 20 cm bij 30 cm

€30,-

Fotoafdruk 20 cm bij 30 cm bevestigd
in een passe partout van 30 cm bij 40 cm

€35,-

Digitaal bestand in hoge resolutie (geen collagefoto’s)

€80,-

*enkel van toepassing op foto’s van de fotoshoot Newborn en Kind & Gezin

Alle genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW (newborn fotoshoot en fotoboek inclusief 9% BTW) en zijn onder voorbehoud van
prijswijzigingen en typefouten

Canvassen*
50 bij 75 cm
met baklijst

€400,€600,-

90 bij 60 cm
met baklijst

€500,€700,-

120 bij 80 cm
met baklijst

€600,€800,-

150 bij 100 cm
met baklijst

€750,€1.000,-

180 bij 120 cm
met baklijst

€1.000,€1.300,-

*enkel van toepassing op foto’s van de fotoshoot Newborn en Kind & Gezin

Dibond met baklijst*
50 bij 75 cm

€750,-

90 bij 60 cm

€900,-

120 bij 80 cm

€1.200,-

150 bij 100 cm

€1.800,-

180 bij 120 cm

€2.500,-

*enkel van toepassing op foto’s van de fotoshoot Newborn en Kind & Gezin

Alle genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW (newborn fotoshoot en fotoboek inclusief 9% BTW) en zijn onder voorbehoud van
prijswijzigingen en typefouten

