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STUDIO/LOCATIE - ZWANGERSCHAP/NEWBORN – NABESTELLINGEN 
 

TIP!  Cadeaubon van Lianne Dekker Fotografie. 
 
Studio 1 uur                                       
Duur: 1 uur, er worden naar uw keuze 3 foto's afgedrukt 1x 20x30 of 20x20 cm en €  120,00  
2x 13x18 of 15x15 cm. De rest kan nabesteld worden.    
 
1x omkleden en een andere sfeer of achtergrond is mogelijk. Visagiste op aanvraag. 
Geschikt voor bijv. kinder- baby- zwangerschap- groep- portret- en huisdier serie 

- Levering bestanden zie onderaan de prijslijst. 
 
Studio  ½ uur   
Duur: half uur, er wordt naar uw keuze 1 foto afgedrukt 1x 20x30 of 20x20 cm. De rest kan  €   90,00 
nabesteld worden. Omkleden tijdens deze serie niet mogelijk, max. 2 personen. 

- Levering bestanden zie onderaan de prijslijst. 
 
Serie op locatie       
Duur: 1 uur, er worden naar uw keuze 3 foto's afgedrukt 1x 20x30 of 20x20 cm en €  150,00  
2x 13x18 of 15x15 cm. De rest kan nabesteld worden. Geschikt voor  kinder- portret- groep- 
Zwangerschap- en huisdier serie. 

- Levering bestanden zie onderaan de prijslijst. 
 
Profielfoto   
Duur: 20 min., incl. 2 bestanden in high res. naar keuze. €    75,00 
 
Sweet Heart shoot  
Duur: 1 uur incl. eenvoudige haarstyling en met gebruik van onze kleding.  €  135,00 
Deze shoot is vooral geschikt voor kids tot 10 jaar, uiteraard ook voor jongens! 
Als je krullen wilt kun je deze vast thuis inzetten. Gebaseerd op 2 kids, kind extra € 15,- 

- Levering bestanden zie onderaan de prijslijst. 
 
Film Noir shoot   
Duur: 1,5 uur incl. gebruik van onze kleding (korsetten, hoeden e.d.). Uitdagende serie € 175,00 
in ouderwetse Franse filmsfeer of een 2.0 moderne versie. 
Deze serie kan niet zonder visagie en haarstyling. Verzorgd door Irene van der Hart, onze € 80,00 
vaste visagiste www.irenevanderhart.nl   

- Levering bestanden zie onderaan de prijslijst. 
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Vrijgezellen feest/shoot   
Duur: 1,5 uur incl. omkleden (gebruik van onze kleding alleen bij dames), max. 12 pers. €  175,00 
Er wordt een groepsfoto gemaakt en een aantal van de bruid/bruidegom. Incl. 3 afdrukken  
voor de bruid/bruidegom naar keuze, 1x 20x30 en 2x 13x18 cm. De rest kan nabesteld worden.  
 
Op verzoek kunnen korte persoonlijke shoots gemaakt worden, incl. 1 afdruk van 20x30 p.p. €    30,00 
Visagie en haarstyling voor de bruid. €    85,00  
Bij boeking van visagie voor de bruid, kan ook gekozen worden voor een touch-up van de  
andere dames, dit omvat huid, lippen en eyeliner p.p. €    35,00 
    
Bij andere wensen altijd overleg mogelijk. 

- Levering bestanden zie onderaan de prijslijst. 
 
Zwangerschapsshoot  
Duur: half uur, incl. 1 afdruk van 20x30 cm. naar keuze. De rest kan nabesteld worden.  €   90,00 
1 Sfeer mogelijk en we overleggen over kleding/styling.   
   
Duur: 1 uur, incl. 3 afdrukken, 1x 20x30 en 2x 13x18 cm., meerdere sferen mogelijk, ook een €  120,00 
kledingwissel. 1 Uur is aan te raden als je bijv. een kindje meeneemt.  
 
Duur: 1,5 uur met gebruik van onze speciale designs, incl. 3 afdrukken, 1x 20x30 en  €  165,00 
2x 13x18 cm. Visagie is hier een aanrader.  
Op maat gemaakte styling mogelijk, vraag naar de mogelijkheden! 

- Levering bestanden zie onderaan de prijslijst. 
 
Newborn shoot Studio   
Duur: 2 uur. De serie wordt ongeveer 2 weken na de geboorte in de studio gemaakt en er € 195,00 
worden naar uw keuze 3 foto's afgedrukt 1x 20x30 of 20x20 en 2x 13x18 of 15x15 cm. De rest   
kan nabesteld worden.    
 
Ook een combinatie met geboortekaartjes is mogelijk, de serie wordt dan vervroegd en bij u 
thuis gemaakt of is als extra bij te boeken. 
Wilt u de serie sowieso bij u thuis dan zijn de extra kosten. €    35,00   
 
Combi serie newborn/zwangerschap      
Duur: half uur zwangerschap- en newbornshoot, incl. 4 afdrukken. De rest kan nabesteld  €  265,00 
worden.   
 
Duur: 1 uur zwangerschap- en newbornshoot, incl. 6 afdrukken. De rest kan nabesteld worden. €  295,00 
 
Duur: 1,5 uur zwangerschap met gebruik van de speciale designs en newbornshoot, incl. 6 
afdrukken. €  340,00 

- Levering bestanden zie onderaan de prijslijst. 
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Geboortekaartje 
De foto’s voor het geboortekaartje worden bij u thuis gemaakt. 
Duur: half uur, incl. 1 bewerkt bestand. De rest kan nabesteld worden.  €  125,00 
 
Kaartjes incl. envelop v.a.         €    3,25  
Deze kosten zijn incl. lay-out en toezending digitaal controle bestandje, excl. reis en parkeer 
Kosten. 
 
Visagie & Haarstyling  
Voor alles shoots is visagie apart bij te boeken, dit wordt dan voor u geregeld. 
Avond- dag make-up en/of smokey eyes (wimpers apart). V.a. €  85,00 
Voorbeelden : www.irenevanderhart.nl                                   
 
Love Shoot 
Duur: 1 uur in de studio waarin jullie liefde voor elkaar wordt vastgelegd. €   120,00 
 
Duur: 1 uur op locatie. Er worden naar uw keuze 3 foto’s afgedrukt, 1x 20x30 of 20x20 en  
2x 13x18 of 15x15 cm. De rest kan nabesteld worden.  €    150,00  

- Levering bestanden zie onderaan de prijslijst. 
 
Nabestellingen 
Foto's: 
10x15 of 13x13 cm. €    6,50 
13x18 of 15x15 cm. €    7,95 
20x30 of 20x20 cm. €  25,00 
30x30/45 cm.  €  35,00 Opplakken €   25,00    Passe-partout €   20,00               
40x40/60 cm. €  55,00                        €   35,00                            €   25,00  
50x50/60 cm. €  75,00                        €   40,00                            €   30,00 
60x60/80 cm. €  95,00                                   €   45,00                            €   35,00 
70x70/100 cm.      €  110,00                                 €   50,00                            €   40,00 
>1.00m        €  150,00 
>1.50m        €  195,00 
 
Album Story collection (eenvoudig) 
Formaat 20x20 cm., window 10x10 cm.   20 pagina's   €  175,00   30 pagina's  €  250,00 
Formaat 25x25 cm., window 10x10 cm.   20 pagina's   €  195,00   30 pagina's  €  270,00 
Formaat 30x30 cm., window 15x15 cm.   20 pagina's   €  230,00   30 pagina's  €  305,00 
 
Album Boutique Box 
Album, incl. mooie bewaar box. Formaat 25x25 cm. met 20 pagina’s, voorzijde naar eigen  
Ontwerp. €  450,00 
Embossing van naam mogelijk (max. 12 karakters). €    20,00 
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Album Duo Collection 
Formaat 20x30 cm. met 20 pagina’s. Album, incl. mooie bewaar box mogelijk in linnen in  
2 naturel kleuren. €  495,00 
Embossing of UV print van naam mogelijk (max. 12 karakters). 
Canvas 
Inclusief opspannen op spanraam. 
 DUN SPANRAAM  2 cm.             DIK SPANRAAM 4cm. 
t/m     30x45 cm.           €     65,00                               €   110,00 
t/m     40x60 cm.           €   100,00                               €   145,00 
t/m     50x75 cm.          €   130,00                               €   175,00 
t/m     60x80 cm.         €   165,00                               €   210,00 
t/m     70x100 cm.        €   210,00                               €   260,00 
t/m     80x80 cm.           €   230,00                               €   300,00 
t/m     100x100 cm.  €   265,00                               €   350,00 
 
Luxe materialen 
Bij de volgende materialen geldt altijd bij elk formaat € 55,00 start/printkosten, 
deze kosten komen bij de m². Van alle materialen zijn voorbeelden te zien in onze studio. 
 
Dibond 4mm.  per m²  €  400,00 
Aluminium  per m² €  400,00 
Geplexificeerd Dibond  per m²   €  575,00 
Plexiglas  per m²   €  300,00 
Geplexificeerd Aluminium  per m²   €  475,00 
Dibond 4 mm. met Proline of Lambda print  per m²  €  450,00 
Sublimatie  per m²   €  500,00 
 
Prijzen gelden vanaf formaat 40x50 cm., kleinere formaten prijs in overleg. 
 
Rekenvoorbeeld:  Dibond 4 mm. 40x50 cm. = 0,4 x 0,5 = 0,2 x 400 = € 80,00 
hier komt altijd € 55,00 startkosten/printkosten bij. Dus formaat 40x50 cm. is € 125,00. 
Ophangplaat € 10,- 
Bij grote formaten en geplexificeerd materiaal wordt een aluminium U profiel bevestigd aan de achterzijde i.v.m. 
het gewicht en de kwaliteit. De kosten zijn € 15,00 per 10 cm.  
Bescherm laminaat € 125,00 per m2 incl aanbrengen. 
 
 
ART LEATHER 
40x40 cm.        €  175,00        40x50 cm.       €   190,00  70x100 cm.  €   330,00 
50x50 cm. €  210,00        40x60 cm.  €   210,00 90x120 cm.  €   460,00 
60x60 cm.        €  250,00        50x60 cm.        €   225,00 
70x70 cm.        €  285,00        50x70 cm.        €   240,00 
80x80 cm.       €  330,00        50x100 cm.     €    280,00 
100x100 cm.   €  450,00        60x80 cm.       €   270,00 
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BEPERKT LEVERBAAR 
ROND                        VIERKANT 
Ø 30 cm.  €  180,00      50x50 cm.  €   215,00 
Ø 40 cm.       €  220,00    70x70 cm.  €   285,00 
Ø 70 cm.  €  400,00 80x80 cm.  €   350,00 
Ø 100 cm.  €  495,00  100x100 cm.  €   450,00  50x100 cm. €   285,00 
 

High res. Bestanden kosteloos meegeleverd.  

High res bestanden worden niet standaard bijgeleverd, alleen indien vermeld. Kleine bestandjes met logo geschikt 
voor social media e.d. 

 kunnen kosteloos bijgeleverd worden.  

Bij aanschaf van een afgedrukte foto met een totaalbedrag van minimaal € 175,00 wordt het high res bestand 
zonder kosten bijgeleverd.  

Bij een totale aanschaf van € 350,00 worden alle door u bestelde en afgedrukte foto’s op  medium res 
bestandsformaat  meegeleverd (luxe materialen en albums tellen voor 50% mee, traditionele fotoprints volledig). 
Dit formaat kan tot 20-30 cm zonder problemen vergroot worden. 

Bij een totale aanschaf van €750,- worden de high res bestanden van de door u bestelde foto’s meegeleverd. 

 

BESTANDEN kopen.  

Uw 5 favoriete medium res bestanden         € 175,00 

Uw 10 favoriete medium res bestanden       € 200,00            

Uw 20 favoriete medium res bestanden       € 300,00  

Volledige serie, incl. basis retouche.              € 350,00 

 

 

 

Uw 5 favoriete high res bestanden                € 250,00 
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Uw 10 favoriete high res bestanden             € 300,00            

Uw 20 favoriete high res bestanden             € 400,00  

Volledige serie, incl. volledige retouche.     € 550,00             

Deze zijn allen volledig bewerkt en geretoucheerd. 
Buiten de Drechtsteden wordt een kilometervergoeding berekend (€ 0,35 per km.)  

Heeft u naar aanleiding van de prijslijst nog vragen dan horen we dat graag. We werken conform de Algemene 
Voorwaarden van Lianne Dekker Fotografie.  

 

 


