
Prijzen en Pakketten - Herdtography september 2022

Foto’s voor particulier gebruik Prijs inclusief btw

Per sessie van een half uur maak ik tussen de 20-30 foto’s. Daarvan bewerk ik altijd 7 optimaal, dat betekent dat ik naast 
bewerken voor belichten ook eventuele storende elementen eruit haal en het onderwerp iets meer op laat vallen. Je ontvangt 

uiterlijk 2 weken na de sessie een link naar jouw album, je kunt daaruit afzonderlijke foto’s digitaal kopen. Zodra je meerdere foto’s 
wil kopen loont het te kijken naar een pakket, dat bestel je via een aparte link die ik ook met je deel. Wil je dat ik meer dan 7 foto’s 

optimaal bewerk dan kan dat, daarvoor vraag ik 10 euro per foto.  Je betaalt alleen als je een foto wil hebben. Wil je de foto’s 
zakelijk gebruiken neem dan contact met me op voor de prijzen, ik bereken dan in elk geval de btw apart. 

 Prijs per foto voor: foto’s in social media kwaliteit met logo

Optimaal bewerkte foto’s (hier zijn eventuele storende elementen andere mensen, 
omheining etc uitgehaald)- per foto 

€ 15,00

Voor licht en compositie bewerkte foto’s € 10,00

Korting per social media foto wanneer je een foto in afdruk kwaliteit gekocht hebt 50%

Prijs per foto voor: foto’s in afdruk kwaliteit / hoge resolutie -  zonder logo

1e foto € 40,00

2e foto € 35,00

3e foto € 30,00

4e foto € 25,00

5e foto € 25,00

6e foto € 25,00

7e foto € 25,00

Of bestel een van de voordeel pakketten 

Social media pakket - 7 optimaal bewerkte foto’s in social media kwaliteit met logo € 75,00

Compleet Social Media pakket - al jouw foto’s waarvan 7 optimaal bewerkt en de rest voor 
licht en compositie bewerkt in social media kwaliteit met logo 

€ 105,00

Combinatie pakket 3 foto’s op afdruk formaat en alle foto’s op social media formaat met 
logo (7 optimaal bewerkt en de rest bewerkt voor licht en compositie)

€ 160,00

Compleet pakket 7 foto’s op afdruk formaat/hoge resolutie en alle foto’s op social media 
formaat met logo

€ 195,00
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