
Standaard €125,- 

• Portret/zwanger/kids of gezin tm 5 personen 
• In de studio of locatie 
• Inclusief 1 uur durende shoot. 
 

Cakesmash vanaf €100,- 

• Voor kinderen en volwassenen 
• In de studio of locatie 
• Inclusief 1 uur durende shoot 
• Mooie thema taart van www.TheCakeStory.nl bij te boeken voor €25,- 
• Lekker warm bubble badje voor kinderen bij te boeken voor €25,- 

 

Newborn vanaf €180,- 

• Voor baby’s tm 3 weken oud 

• In de studio voor €180,- of lekker thuis voor €200,- 
• Inclusief 2 tot 3 uur durende shoot 
• Inclusief diverse settings met dekentjes, mandjes, hoofdbadjes etc. 
• Natuurlijk mogen papa, mama en broers of zusjes er ook bij!  

 

Lifestyle fotografie €180,- 

• Gezin of newborn 
• Bij jullie thuis of locatie naar keuze 
• Inclusief 1,5 uur durende shoot. 

 

Groepen van 6-10 personen €175,- 

http://www.thecakestory.nl/


• Op locatie  
• Inclusief 1 uur durende shoot 
• Ik probeer altijd alle combinaties te maken uit de groep. 

 

Voor bovenstaande shoots: 
• Je krijgt alle (c.a.50) foto’s die ik heb gemaakt (met uitzondering van bewogen, dichte ogen en dubbele foto’s) 
• Ik kies de 10 beste foto’s uit en bewerk deze in kleur en zwart wit dus 20 extra foto’s  
• Alle foto’s ontvang je binnen 1 week in hoge resolutie via WeTransfer.  

 
 

Zakelijke profielfoto’s of minishoot €80,- 

• Voor bijvoorbeeld social media of linktInn of je hebt niet zoveel foto’s nodig en wil toch graag die shoot voor een leuk 
prijsje doen! 

• In de studio of locatie 
• Inclusief 30 minuten durende shoot. 

 

Let op!!! 
• Elke extra te bewerken foto kost €7,50- die je krijgt in zwart wit en kleur 
• Betaling vooraf of tijdens de shoot via Tikkie of cash. Van te voren overmaken mag ook op:  

IBAN: NL!@ INGB 0006440604 t.n.v. J.S. Knoors 
Buiten 10km vanaf de studio reken ik per KM €0,25- aan reiskosten. 
 
 

 

Voor het fotograferen van bruiloften, bedrijven of 
fashion kunt u contact opnemen. Dan stemmen wij 
een passende offerte af.  
 


