
Jacques Jullens Photography

Prijslijst 20172018

Fotoshoot   
  
Family and Friends Shoot in studio of op locatie  
Groepsfoto in één samenstelling van maximaal 10 personen   €  89,95 
  
Per 5 personen meer   €  10,00 

Groepsfoto van maximaal 10 personen plus diverse shoots van verschillende samenstellingen.  €  125,00 
 
Per 5 personen meer   €  25,00 

Maximaal 1 uur fotografie
Gezinsshoot in studio of op locatie
Met het hele gezin op de foto en alle verdere samenstellingen die   €  125,00 
gewenst zijn, voor maximaal 10 personen
 
Maximaal 1 uur fotografie
LoveShoot in studio of op locatie
Samen met je geliefde op de foto. Er worden meerdere foto's van jullie samen gemaakt  €  125,00 
en worden afgeleverd in kleur en een aantal in zwart-wit.

Maximaal 1 uur fotografie  
Portretfoto in studio of op locatie  
Portretfoto   €  99,95 
Diverse fotografie, tegen 1 achtergrond naar keuze  
Inclusief 10 kleine digitale bestanden voor social media.  

Portretfoto uitgebreid
Diverse fotografie tegen verschillende achtergronden en verschillende kleding   €  125,00 
Inclusief 20 kleine digitale bestanden voor social media.

Social Media Shoot in studio of op locatie  
Portretfoto   €  99,95 
Fotografie tegen een zwarte en witte achtergrond.
 
Portretfoto uitgebreid



Diverse fotografie tegen verschillende achtergronden en verschillende kleding   €  125,00 
Inclusief 20 kleine digitale bestanden voor social media.

Prijzen voor fotoshoot op locatie is voor maximaal 15 km rondom Veenendaal, exclusief
eventuele toeslagen op de locatie zelf. Voor een fotoshoot op locatie maken wij altijd eerst
een offerte.
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Visagie
Opmaken is al een kunst op zich, maar een goede make-up voor de fotografie is echt een vak.
Op de foto is echt goed te zien of er speciale aandacht voor jou als model is geweest,
en je wordt er echt een stuk zelfverzekerder van als we je eigen schoonheid op een
professionele manier weten te accentueren.

Visagie   €  40,00 
Visagie en haar   €  70,00 

Hiervoor werken we samen met Ilona's hairstyling & visagie   
  

  

Zwangerschapsfoto in studio of op locatie   
Maximaal 1 uur, diverse fotografie, alleen en met je partner  €  125,00 
Inclusief 1 afdruk en ongeveer 10 kleine digitale bestanden voor social media  

Afdrukken
Met de kleine digitale bestanden kunt u zelf kleine afdrukken maken, of laten maken…
Wij geven hiervoor echter geen enkele kwaliteitsgarantie.
U kunt ook de afdrukken door ons laten verzorgen, handig via de bestelmodule op de site.
Denk bij de afdrukken ook eens aan canvas, aluminium, dibont, hout of plexiglas.  

 
Originele bewerkte bestanden in hoge resolutie van de shoot via wetransfer aangeleverd:
Ook bij de originele bestanden geven wij geen kleurgaranties op het zelf laten  €  200,00 
verzorgen van afdrukken.



Jacques Jullens Photography

Specials
Foto's omzetten in zwart-wit of andere kleurbewerking  €  15,00 
Een samengestelde foto maken  €  15,00 
Foto voorzien van andere achtergrond, met keuze uit onze database  €  35,00 

 

Overige fotografie
Sportfotografie
De sportiviteit van u of uw kind vastgelegd.
Prijs is voor maximaal 45 minuten fotografie en maximaal 15 km rondom Veenendaal.  €  99,95 
Inclusief 10 kleine digitale bestanden voor social media.  
Voor moeilijk bereikbare plaatsen zoals o.a. bij watersport geldt een
toeslag welke eerst met u besproken wordt.  

Uiteraard kunt u bij ons ook terecht voor uw:

Bruidsreportage op aanvraag
Bedrijfsfotografie op aanvraag
Evenementenfotografie op aanvraag
Reclamefotografie op aanvraag
Overige fotografie op aanvraag

Voor deze specifieke fotografie maken wij altijd eerst, na een intake-gesprek, een passende offerte.

Alle prijzen zijn incusief 21% btw en onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden


