
GENERATIE
Informatiefolder

WIE BEN IK?

Wat ontzettend leuk dat je mijn
informatiefolder over een generatie fotoshoot
hebt gedownload. Je zal waarschijnlijk de
nodige vragen hebben. Hieronder zal ik
proberen om er zoveel mogelijk te
beantwoorden. Als er nog andere vragen zijn,
stel ze gerust en stuur een berichtje!

Mijn naam is Samantha Heijstek en ik ben
kinder-, portret- en zwangerschapsfotograaf.
Als moeder van een hele leuke jongen, wil ik al
onze momenten koesteren. Ik leg daarom zoveel
mogelijk vast, want de tijd vliegt en sommige
momenten wil ik nooit meer vergeten! 

Overal waar ik kom, denk ik in plaatjes. De
foto's staan al op mijn netvlies voordat ik ze
maak. Ik heb van mijn hobby mijn werk
kunnen maken en daar ben ik ontzettend trots
op!

Ik ben een rustig, introvert en een tikkeltje
maf persoon. Wanneer ik in mijn comfortzone
beland klap ik bijna uit elkaar van
enthousiasme. 

WAT LEUK



WAAR

WERKWIJZE

De generatie portrettten worden in mijn
fotostudio gefotografeerd. Daarnaast is het ook
mogelijk om deze fotoshoot thuis te doen, mocht
opa of oma bijvoorbeeld slecht ter been zijn.
Wanneer je dit aangeeft bij het maken van een
afspraak, kunnen wij de mogelijkheden
bespreken.

De generatie portrettten worden puur en
minimalistisch gefotografeerd met een zwarte
achtergrond. De portretten worden 1 voor 1
vastgelegd en worden later samengevoegd door
middel van Photoshop. 

Probeer felle kleuren en printjes te vermijden.
Het is aan te raden dat alle personen dezelfde
kleur/tint bovenkleding dragen. Dit zorgt
namelijk voor een mooi eindresultaat. Hierbij
heeft donkerblauw of zwart wel de voorkeur. 

KLEDING



PRIJS
Fotografie in de studio. 

2 bewerkte foto in hoge resolutie. 
Binnen 20 dagen digitaal aangeleverd. 

Voor: 4 personen.
 

 €125
 

 Extra bij te boeken: 
-Extra personen bijboeken €10 p.p.

-Extra digitale foto’s voor €8 per foto.
-Alle foto's digitaal €25.

 
Let op deze fotoshoot kan met maximaal 8

personen.
 

Mobiel: +31620912280
E-mail: prentenenkiekjes@outlook.com

Studio: Sint Philipsland

FOTO'S
Binnen 20 dagen ontvang je een online
galerij, hierin kan je alle bewerkte foto’s
bekijken. Nadat je de foto’s hebt uitgekozen
ontvang je deze via een download link.


