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Wat leuk dat u interesse heeft in Project Zenna! Hét project waarbij u als senior, kosteloos een 

mooie foto van zichzelf kunt laten maken! 
 

Ik zal u uitleggen hoe een en ander in zijn werk gaat. 

We maken een afspraak voor een moment dat het u uitkomt. Ik kom graag naar u toe, omdat 

ik heel goed begrijp dat niet iedereen even mobiel is. Daarnaast beschik ik over flexibele 

apparatuur, zodat ik ook in uw eigen vertrouwde omgeving een prachtige foto van u kan 

maken! 
 

Ik maak een aantal beelden van u en ga ze daarna digitaal verfijnen. Via een online omgeving 

krijgt u enkele dagen later ongeveer 5 à 10 beelden te zien, voorzien van mijn watermerk. U 

kiest dan zelf welke foto u graag zou willen ontvangen. De foto van uw keuze stuur ik u 

(uiteraard zonder watermerk) via WeTransfer of rechtstreeks per e-mail toe. Indien u liever 

een geprinte foto ontvangt, dan zorg ik ervoor dat u een exemplaar van 13x18 in bezit krijgt. 
 

Aan de reportage en het ontvangen van het beeld van uw keuze zijn géén kosten* verbonden! 

Het enige dat ik van u vraag, is uw toestemming om het van u gemaakte beeldmateriaal te 

gebruiken voor promotionele doeleinden (in mijn portfolio, op mijn website en social media, 

en tijdens eventuele exposities). * Bij een reisafstand van meer dan 10 km, vraag ik een kilometervergoeding 

van € 0,30 per km. Het kan ook voorkomen dat ik bij u betaald moet parkeren. Deze kosten vraag ik u eveneens 

aan mij te vergoeden. 
 

Mocht u meerdere beelden willen afnemen, dan kan dat uiteraard. Deze kunt u tegen mijn 

reguliere prijs bijbestellen.  
 

Geprinte foto’s   Digitaal bestand 

10x15 €  2,75 20x30 € 11,75   in HR-kwaliteit  

13x18 €  4,75  30x40 € 15,75  € 7,50  
 

Wilt u tevens een foto met partner, kind(eren) en/of kleinkind(eren)? Dan vraag ik daar een 

vergoeding voor van € 15,- per persoon voor de opname inclusief 1 extra beeld.  
 

Bijgaand treft u een inschrijvingsformulier aan. Na ontvangst van het ingevulde formulier per 

post, e-mail, of bericht via WhatsApp of Facebook, neem ik zo spoedig mogelijk contact met 

u op voor het maken van een afspraak.  
 

Ik kijk ernaar uit een prachtige foto van u te maken!  
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INSCHRIJVINGSFORMULIER - Project Zenna 

 

Naam contactpersoon _______________________________________________________ 

Telefoonnummer _______________________________________________________ 

E-mailadres _______________________________________________________ 

 

Naam senior 1 _______________________________________________________ 

Adres _______________________________________________________ 

Postcode + Woonplaats _______________________________________________________ 

E-mailadres _______________________________________________________ 

Telefoonnummer _______________________________________________________ 

Geboortedatum _______________________________________________________ 

Bijzonderheden  _______________________________________________________ 

 

Naam senior 2 _______________________________________________________ 

Adres _______________________________________________________ 

Postcode + Woonplaats _______________________________________________________ 

E-mailadres _______________________________________________________ 

Telefoonnummer _______________________________________________________ 

Geboortedatum _______________________________________________________ 

Bijzonderheden  _______________________________________________________ 


