Bij een ervaren fotograaf betaal je niet alleen voor de aanwezige tijd, maar óók voor vakmanschap, kennis
& nabewerking van de foto's!
Alle shoots zijn inclusief 3 bestanden op hoge resolutie, uitgezonderd irisfotografie.
Binnen 3 dagen na de shoot ontvang je de foto’s op webformaat voorzien van watermerk en kun je een
keuze maken voor een bestelling.

Studioshoot (max 45 minuten fotografie)
1 of 2 personen

€ 49,-

3 of 4 personen

€ 59,-

5 personen

€ 69,-

Buitenlocatie
1 of 2 personen

€ 59,-

3,4 of 5 personen

€ 79,-

Tot 10 personen

€ 99,-

> 10 personen

+ € 5,- p.p.

Cakesmash excl taart

€ 79,00

Newbornfotografie

€ 99,00

Irisfotografie
1 persoon

€ 79,00

2 personen (koppel)

€ 99,00

Gezin 3 of 4 personen

€ 139,00

Gezin 5 personen

€ 169,00

Bestanden op hoge resolutie

(bij irisfotografie is deze mogelijkheid uitgesloten!)

Wilt u graag meer dan 3 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 zelf uw foto’s af laten drukken.
2 bestanden

€ 10,-

6 bestanden

€ 20,-

10 bestanden

€ 30,-

15 bestanden

€ 35,-

Wat kost een huwelijksreportage?
Zoals ook voor de bruidsjurk, het pak van de bruidegom, het boeket en de manier van vieren op een
locatie geldt, is ook de prijs van een bruidsreportage afhankelijk van jullie wensen.
Naast fotografie bieden we ook de mogelijkheid voor een filmreportage (in de vorm van een
videoclip), bestanden op hoge resolutie op USB, fotoboeken in diverse varianten, ouderalbums en nog
veel meer.
Graag kom ik in een vrijblijvend gesprek jullie persoonlijke wensen bespreken, om op die manier een
passende offerte uit te brengen.
Een bruidsreportage is al mogelijk vanaf € 399,00

Foto-afdrukken op fotopapier
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

Foto op canvas
CM

Prijs per stuk

20x20cm

€ 19,50

30x30cm

€ 37,50

30x40cm

€ 42,50

40x40cm

€ 47,50

40x60cm

€ 52,50

50x50cm

€ 62,50

50x75cm

€ 67,50

60x60cm

€ 72,50

60x90cm

€ 82,50

Foto op plexiglas
CM

Prijs per stuk

20x20cm

€ 29,50

30x30cm

€ 47,50

30x40cm

€ 59,50

40x40cm

€ 67,50

40x60cm

€ 79,50

50x50cm

€ 87,50

50x75cm

€ 109,50

60x60cm

€ 127,50

Panorama
40x120cm

€159,00

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

Bedrijfsfotografie



Fotografie op locatie € 85,00 per uur (ex BTW)
afkoop van bewerkte hoge resolutie bestanden € 50,00

