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W ij zorgen ervoor dat elke portret sessie in een plezante en ontspannen sfeer 
gebeurt. We nemen dan ook de nodige tijd om ons “modellen” te begeleiden in de shoot en 
regelmatig lassen we een momentje van ontspanning in.
Een portret sessie duurt ongeveer 1u en kan zowel in de studio als op locatie. Nadien 
worden de foto's zorgvuldig bewerkt, geselecteerd en online gezet (in een gallerij), samen 
met een paar voorontwerpjes van kaartjes. Na overleg en eventuele kleine aanpassingen gaat 
alles naar de drukker en kort daarna zijn deze klaar.
Van de foto’s kunnen ook vergroting met kader, canvas, een album of een folio box worden 
besteld. Van elke fotokader (min. 20x30cm), of andere vergroting krijg je het digitale 
negatief. 
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pakket prijs (incl.btw)

afdrukken / Extra ontwerp:

FotoKader, Canvas, FotoAlbum, FolioBox,
DiBond vergroting, etc.:

125eurofotosessie, fotobewerking, voorontwerp kaartjes* 

Prijzen op aanvraag

BOEKWIJZER 7.5x15cm of 5x20cm) ontwerp € 15,00
0-50 € 1,30
50-100 € 1,20
100+ € 1,10

KAARTJE 15x15cm ontwerp € 15,00
0-50 € 2,50
50-100 € 2,30
100+ € 2,10

KAARTJE 10x21cm ontwerp € 20,00
0-50 € 1,90
50-100 € 1,80
100+ € 1,70

KAARTJE 10x30cm ontwerp € 25,00
0-50  € 2,70
50-100 € 2,50
100+ € 2,30

KAARTJE 10x45cm ontwerp € 30,00
0-50  € 4,00
50-100 € 3,60
100+ € 3,20
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*Inclusief in de prijs:
 • foto shoot
 • nabewerken en selecteren van foto’s
 • online gallerij van alle geselecteerde beelden
 • ontwerpjes van 1 à 2 fotokaartjes
 • kleine aanpassingen aan de ontwerpen

Exclusief:
 • digitale foto-negatieven
 • afdrukken fotokaartjes

Verder:
 • het afdrukken van kaartjes gebeurt in veelvouden van 10, met een 

minimum van 20 kaartjes per ontwerp
 • digitale negatieven kunnen individueel of in pakket (met korting) 

aangekocht worden, deze zijn hoge resolutie en geschikt om zelf 
afdrukken te maken of te laten maken op groter formaat

 • bij bestelling van fotovergroting (in kader, canvas, dibond, etc.) van 
minimale grootte 20x30 wordt het digitaal fotobestand aangeleverd na 
afrekening

 • Bart Temmerman Fotografie behoudt de auteursrechten op alle werken 
die werden uitgevoerd in opdracht van de klant, inclusief op aangeleverde 
digitale negatieven. 
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