Bij een ervaren fotograaf betaal je niet alleen voor de aanwezige tijd, maar óók voor vakmanschap, kennis
& nabewerking van de foto's!

Studio (max 45 minuten fotografie)
1 of 2 personen

€ 29,-

3 of 4 personen

€ 39,-

5 personen

€ 49,-

Buitenlocatie
1 of 2 personen

€ 49,-

3,4 of 5 personen € 59,Tot 10 personen

€ 69,-

> 10 personen

+ € 5,- p.p.

Binnen 3 dagen na de shoot ontvang je de foto’s op webformaat en kun je een keuze maken voor een
nabestelling.

Bestanden op hoge resolutie
Wilt u graag foto’s van uw reportage (zoals op webformaat verkregen) op hoge resolutie en zonder
watermerk ontvangen?
Uiteraard is dat mogelijk bij Hip Fotografie! Met deze bestanden kunt u uw foto’s, album, canvas (of wat
dan ook) zelf af laten drukken.
2 bestanden

€ 10,-

6 bestanden

€ 20,-

10 bestanden

€ 30,-

15 bestanden

€ 35,-

Foto-bewerking






Zwart/wit met kleuraccent: € 7,50
Sepia met kleuraccent: € 7,50
Glamourfilter: € 7,50
Retouche: prijs op aanvraag
Ontwerp van kaartjes/uitnodigingen/bedankjes etc € 35,00

Foto-afdrukken
Bestanden worden geoptimaliseerd alvorens te worden afgedrukt (kleine oneffenheden worden
weggewerkt).
CM

Prijs per stuk

10x10cm/10x15cm € 2,50
13x13cm/13x18cm € 3,75
15x15cm/15x20cm € 5,50
20x20cm/20x30cm € 9,75
30x30cm/30x45cm € 19,50
40x40cm/40x60cm € 32,50
50x50cm/50x70cm € 47,50

Foto op canvas
De prijzen voor canvas zijn inclusief optimalisatie van de foto (kleine oneffenheden worden weggewerkt).
Het eventueel omzetten naar zwart/wit of sepia is gratis.
CM

Prijs per stuk

30x30cm

€ 37,50

30x40cm

€ 42,50

40x40cm

€ 47,50

40x60cm

€ 52,50

50x50cm

€ 62,50

50x75cm

€ 67,50

60x60cm

€ 72,50

60x90cm

€ 82,50

70x70cm

€ 87,50

80x80cm

€ 97,50

Bedrijfsfotografie



Fotografie op locatie € 85,00 per uur (ex BTW) inclusief bewerkingen en vrijgeven van
copyright voor commerciële doeleinden
afkoop van originele bestanden € 35,00

Wat kost een bruidsreportage?
Een bruidsreportage van 3 uur is mogelijk vanaf € 329,00

Willen jullie graag een tastbare herinnering in de vorm van een fotoboek??
Kies dan voor een all-in reportage:

All-in prijs € 1099,00

De prijs van het all-in pakket is gebaseerd op



uitgebreid kennismakingsgesprek



6 aanwezige uren op jullie bruiloft om zo geen moment te missen



Professionele nabewerking van geselecteerde foto's



Professioneel ontwerp van het trouwalbum



Hip! trouwalbum van 30 x 30 cm



Hip! Mini-album (8 x 11 cm) voor in de tas



DVD met hoge resolutiebestanden



Alle bedragen zijn incl BTW



Reistijd en reiskosten inbegrepen

