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Welke formules zijn er en wat zit erbij inbegrepen?  

Je hebt een gewone gezinsshoot. Daarbij krijg je een fotopakket van 5 foto’s van 10x15cm, 3 foto’s 

van 13x18cm en 2 foto’s van 20x30cm. De lage resolutiefoto’s met logo worden doorgemaild via     

Wetransfer. Nadien is er nog de mogelijkheid om vrijblijvend extra fotoprints, fotoproducten en/of 

hoge resolutiefoto’s aan te kopen.  

 

Je hebt een gezins– of kindershoot deluxe, dit is inclusief:  

• een luxe bewaardoosje met een stoefersboekje formaat 10x10cm (met 6 zelfgekozen     

foto’s erin en eentje op de cover).  

• een usb-stick met alle foto’s in hoge resolutie zonder logo (tussen de 40-60 foto’s). 

 

Hoe lang duurt de fotoshoot?  

De fotoshoot duurt ongeveer 1 uur. 

 

Hoe verloopt een gezins– of familieshoot?  

Er worden verschillende foto’s gemaakt als jullie dat willen: foto’s met iedereen samen, foto’s met 

enkele personen samen, individuele foto’s , foto’s van de kinderen apart, foto’s van de kinderen  

samen, … Dit kan op voorhand even besproken worden. Vermeld altijd met hoeveel personen je 

wil langskomen, omdat de ruimte beperkt is.  

 

Wat betreft de kleding?  

Voor foto’s met meerdere personen kan je best iets aandoen met hetzelfde kleuraccent of allemaal 

een witte of zwarte T-shirt en jeansbroek aandoen. Dit zorgt voor samenhang van de foto’s. Er is 

ook de mogelijkheid om te wisselen van kledij als jullie willen (dit is soms wel leuk bij kindershoots). 

Ik heb voor baby’s en kleine kinderen ook enkele outfits ter beschikking. Best even de leeftijd mee 

vermelden bij de afspraak.   

 

Wat wordt er gebruikt tijdens de shoot?  

Ik gebruik tijdens de fotoshoot verschillende attributen (mandjes, kindjes, schalen, bordjes,            

etterblokken,…).  

 

Hoe verloopt de betaling?  

De betaling gebeurt op de dag van de fotoshoot. Dit kan cash, met bancontact, Payconiq of de 

bank-app.  
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Annick Deprins 

fotografe 

 

Annick Photography 

Georges Spelierlaan 26 

2950 Kapellen 

 

 

+ 32 3 369 38 50 

info@annick.photography 

www.annick.photography 

       www.facebook.com/annick.photography 

https://www.facebook.com/annick.photography

