Prijzen fotografie 2020
Cadeaubon fotoshoot
•
•

Mini: € 75
1 uur fotografie + 15 digitale beelden naar keuze
Maxi: € 95
1 uur fotografie + 25 digitale beelden naar keuze
o Meerprijs per extra digitaal beeld : € 10

Communie/Lentefeest
•
•
•
•

Basis: € 95
1u30 uur fotografie + 25 digitale beelden naar keuze
Feest: € 135
Basis + 1 uur fotografie op feest + alle onbewerkte beelden van het feest
Fotobooth: €125/avond + €125 waarborg
Extra Ontwerp: € 25 per kaart

Fotobooth
•
•

Fotobooth alleen : €125 + €125 waarborg
Fotobooth met Greenscreen : €185 + €185 waarborg

Huwelijk
•
•
•
•

Wettelijk: € 250
Fotografie gedurende de ceremonie + 1uur familiefoto’s op het feest
Kerkelijk: € 350
Fotografie gedurende de ceremonie + 1uur familiefoto’s op het feest
Combi: € 500
Fotografie op beide ceremonies + 1uur familiefoto’s op het feest
Sfeerfoto’s op avondfeest: € 40/uur
De foto’s worden afgeleverd, in volle resolutie en bewerkt, via mail (We Transfer).
U kan dan zelf een fotoboek samenstellen of vergroting laten ontwikkelen bij wie u zelf wenst.

Bedrijfsfotografie en evenementen/feestelijkheden
Bijv. doopsel, personeelsfeest, …
• € 40/uur
U ontvangt alle onbewerkte digitale beelden

Fotoshoot sessies in studio of op verplaatsing
Bijv. familiefoto’s, zwangerschap, geboorte,
• € 95 / sessie
1u30 fotografie + 25 digitale beelden naar keuze
Meerprijs extra digitale beelden €10/stuk

Prijzen verhuur fotostudio 2020
Huurprijzen
•
•
•

•

Gebruik van 2 uur: € 50
Gebruik van ½ dag: € 80
(8u00 – 12u00 OF 13u00 – 17u00)
Gebruik van 1 dag: € 150
(08u00 – 17u00)
o Meerprijs op zon- en feestdagen: + 20% op huurprijs
(uren zijn bespreekbaar)
o Meerprijs bijkomend uur: € 15
Extra’s
o Hulp bij fotograferen: € 20/uur
o Visagiste/ model: prijs op aanvraag
o Accessoires: prijs op aanvraag
o Lunch: prijs op aanvraag
o Drank (koffie/ frisdrank): € 1/ consumptie

Huurvoorwaarden
Reservatie
•

•

Bij vragen of reservatie, vul het digitaal contactformulier op de website in met volgende
gegevens:
• Uw gegevens
• Datum en gewenste formule verhuur studio
• Vermeld erbij of u particulier of zelfstandige bent
De reservatie is pas definitief na betaling van het volledige bedrag (huur+ waarborg
• De betaling van het huurgeld en de waarborg gebeurd op volgend rekeningnummer:
BE48 6528 3029 51 27 op naam van ‘Fotostudio verhuur Vanhauwere’
• Noteer als mededeling je naam en de datum waarop je de fotostudio huurt

Annuleren
•
•
•
•

Enkel mogelijk via e-mail of sms
Tot 8 dagen voor de huurdatum: 100% terugbetaald
Minder dan 8 dagen voor de huurdatum: € 50% terugbetaald
Annulatie op de huurdag zelf: geen terugbetaling

Waarborg
•
•
•

Na afloop, na de controle van het materiaal en de studio, wordt de waarborg binnen de 14
dagen teruggestort
Bij schade veroorzaakt door de huurder of personen die mee aanwezig waren, zal steeds de
volledige herstellingskosten in rekening gebracht worden.
Bij diefstal wordt de politie verwittigd

