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WAT BIED IK AAN?

Pakket 1: 
1 outfit, 2 locaties 

20 foto’s 
€35  

ongeveer 2 uur 

Pakket 2:
2 outfits, twee locaties 

40 foto’s 
€50 

ongeveer 3 uur 

Het kan zijn dat ik sneller klaar ben dan de aangegeven tijd. 
Ik beveel je wel aan om minimaal 2 uur vrij te houden voor onze shoot, maar wees niet verrast als we een 
halfuurtje eerder klaar zijn. 
Tip voor de locatie: Kies locaties waar meerdere soorten
omgevingen zijn. Zo kunnen we veel verschillende foto’s maken! We kunnen ook samen opzoek naar 
locaties.
Prijzen zijn exclusief BTW en reiskosten. Ik reis vanaf Rotterdam centraal. Reiskosten van en naar de 
locatie worden in rekening gebracht. In Rotterdam reken ik geen reiskosten. 



HOE BOEK IK MIJN FOTOSHOOT?

• Je kan een fotoshoot boeken door een email te sturen naar 
esmee.elo6@gmail.com of het contactformulier invullen op de website. In 
de email of het formulier geef aan wat je graag wilt, denk bijvoorbeeld aan 
welk pakket, locatie en welke dag. Zo kunnen we zo snel mogelijk jouw 
fotoshoot plannen. 
• Wat als het weer niet meewerkt of ik kan door persoonlijke 

omstandigheden de fotoshoot niet door laten gaan? 
Als het blijkt dat het weer enorm slecht zal zijn op jouw geplande dag geef ik 
jou de optie om de fotoshoot te verschuiven naar een andere dag. 
• Mocht je niet kunnen door persoonlijke omstandigheden, hoor ik dit graag 

24 uur van te voren. 
• Als je jouw fotoshoot binnen 24 uur afzegt of je bent niet aanwezig wordt 

50% van de fotoshoot-prijs in rekening gebracht. 



HOE ONTVANG IK MIJN FOTO’S?

• Ik gebruik WeTransfer, een makkelijk en gratis email service, om jouw 
foto’s te versturen. Je kan ze versturen om te printen, naar je vrienden 
en familie te versturen of online te zetten. 
• Levertijd: De foto’s worden zo snel mogelijk naar je toegestuurd met 

een maximale levertijd van 8 weken. 
• Download links vervallen wel na een paar dagen, dus download je 

foto’s zo snel mogelijk! 
• Heb je de foto’s voor een bepaalde datum of periode nodig? Dan hoor 

ik dit graag voor de shoot! 


