Famous Pets Pictures

EEN FOTOSHOOT BOEKEN
Fotoshoot op locatie
U bepaalt zelf een locatie waar de shoot plaats gaat vinden. Dit kan in het bos zijn, op het strand of
gewoon in uw eigen achtertuin. Een locatie met een mooie, niet storende achtergrond is essentieel
voor het beste resultaat.
Een shoot duurt gemiddeld zo’n anderhalf uur. Uiteraard is dit afhankelijk van de omstandigheden.
Mocht een dier niet zo fotogeniek of wat angstig zijn, dan zal er wat meer tijd nodig zijn. Dit wordt
niet doorberekend in de kosten, het resultaat is wat telt!
Wilt u een shoot met een bepaald thema of heeft u andere speciale wensen, laat het mij weten!

Studioshoot bij u thuis
Voor (kleine) huisdieren is het mogelijk om bij u thuis een studioshoot te boeken. Mijn mobiele
fotostudio wordt dan in een geschikte ruimte opgebouwd.
LET OP: De minimale afmeting voor het opzetten van de studio is 3 bij 3 meter. Er moet genoeg
ruimte zijn voor de achtergrond, de studiolampen en natuurlijk de fotograaf.
U kunt zelf een achtergrondkleur kiezen voor de shoot. Er kan worden gekozen uit: zwart, wit, grijs,
beige, lila, paars, roze, lichtblauw, rozerood, lavendelblauw (doek) en aubergine (doek). Voor grotere
hondenrassen en shoots met oudere kinderen zijn de zwarte en lichtblauwe achtergrond het meest
geschikt.

GEBRUIKSOVEREENKOMST EN PORTRETRECHT
Gebruiksovereenkomst
De foto's van een shoot zijn, tenzij anders is overeengekomen, beperkt tot gebruik binnen de
privésfeer en voor persoonlijke doeleinden. Voor commerciële doeleinden dient een uitdrukkelijke en
schriftelijke toestemming van de fotograaf alsmede een passende vergoeding te worden overeen
gekomen.
Van iedere hoge resolutie foto of afdruk die u koopt, ontvangt u tevens een verkleind digitaal
exemplaar met een watermerk. Deze bestanden zijn geoptimaliseerd voor gebruik op Internet en
mogen in ongewijzigde vorm en voorzien van naamsvermelding worden gebruikt op uw eigen,
vanzelfsprekend niet-commerciële, website, blog en social media (Facebook, Twitter e.d.).

Auteursrecht
De maker van een foto, hierna te noemen de fotograaf, is de rechthebbende over het door hem of
haar gemaakte materiaal, ongeacht of dit in opdracht is gebeurd of niet. Tenzij uitdrukkelijk en
schriftelijk anders overeengekomen blijft het beeldmateriaal eigendom van de fotograaf. Het
auteursrecht geeft de rechthebbende het exclusieve recht om zijn of haar werk naar eigen inzicht
te bewerken en in te zetten voor commerciële en/of promotionele doeleinden.

Portretrecht volgens de Nederlandse wet
Het portretrecht is alleen van kracht bij beeldmateriaal dat in opdracht is gemaakt. In tegenstelling
tot mensen hebben dieren volgens de Nederlandse wet geen portretrecht. Dit betekent dat foto's
van uw huisdieren door de fotograaf mogen worden gepubliceerd in zowel promotionele als ook
commerciële publicaties.
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Tarieven
Al vanaf €75,- een fotoshoot! (exclusief reiskosten en verzendkosten)

Standaard fotoshoot pakket € 75,00
• een shoot van ongeveer anderhalf uur
•
•
•
•

u bepaalt zelf de locatie
u krijgt in de week na de shoot alvast wat kleine bestanden met logo via de mail
u krijgt, als alle foto’s uitgezocht en bewerkt zijn, een persoonlijke link met de gemaakte foto’s
u kunt 10 foto’s uitkiezen die bij de shoot zijn inbegrepen. U krijgt 5 grote digitale bestanden
op CD en 5 professionele afdrukken naar keuze, waarvan 4 op formaat 10x15 en 1 afdruk van
15x22
• tevens ontvangt u van alle 10 uitgekozen foto’s een digitaal bestand in verkleind formaatmet
watermerk voor publicatie op social media
• de eerste 20 km reiskosten vanaf 9531 EH worden niet berekend, vanaf 20 km bedraagt de
reiskostenvergoeding €0,25 per km.
• wilt u meer foto’s afgedrukt hebben of digitale bestanden op CD? Dat kan, zie de prijslijst voor
afdrukken en digitale nabestellingen.

Elk volgende huisdier voor €50,00. Reiskosten en verzendkosten worden apart berekend.
Heeft u veel huisdieren en wilt u van ieder dier een leuke foto? Neem dan contact met me op en ik kijk
of ik een aantrekkelijke prijs voor u kan regelen.
Bij nesten en een merrie met veulen geldt een vast tarief van €85,00 met daarbij hetzelfde pakket
inbegrepen als hierboven beschreven.

Studiofotografie voor huisdieren €85,00
• een shoot van ongeveer anderhalf uur met de mobiele studio
• u kiest zelf uw achtergrondkleur (zwart, wit, grijs, beige, lila, paars, roze, lichtblauw, rozerood,
lavendelblauw (doek) of aubergine (doek))
• u krijgt in de week na de shoot alvast wat kleine bestanden met logo via de mail
• u krijgt als alle foto’s uitgezocht en bewerkt zijn een persoonlijke link met de gemaakte foto’s
• u kunt 10 foto’s uitkiezen die bij de shoot zijn inbegrepen. U krijgt 5 grote digitale bestanden
op CD en 5 professionele afdrukken naar keuze, waarvan 4 op formaat 10x15 en 1 afdruk van
15x22
• tevens ontvangt u van alle 10 uitgekozen foto’s een digitaal bestand in verkleind formaat met
watermerk voor publicatie op social media
• de eerste 20 km reiskosten vanaf 9531 EH worden niet berekend, vanaf 20 km bedraagt
dereiskostenvergoeding €0,25 per km.
• wilt u meer foto’s afgedrukt hebben of digitale bestanden op CD? Dat kan, zie de prijslijst voor
afdrukken en digitale nabestellingen.
Elk volgende huisdier voor €60,00. Reiskosten en verzendkosten worden apart berekend.
Heeft u veel huisdieren en wilt u van ieder dier een leuke foto? Neem dan contact met me op en ik kijk
of ik een aantrekkelijke prijs voor u kan regelen.
Bij nesten geldt een vast tarief van €95,00 met daarbij hetzelfde pakket inbegrepen als hierboven
beschreven.
De fotoshoot dient vooraf betaald te worden. Op locatie kunt u na de shoot beslissen of u extra
foto’s wil laten afdrukken of digitaal wil ontvangen. De extra kosten kunt u dan voor toezending van
de CD en afdrukken overmaken.
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Nabestellingen
Afdrukken
10x15
13x18
15x22
20x30
30x45
40x60
50x75

€3,50
€5,00
€7,50
€11,00
€20,00
€27,50
€35,00

Canvas standaard (rand van 2 cm)
20x30
€30,00
30x45
€45,00
40x60
€60,00
50x75
€75,00
Canvas de luxe (rand van 4 cm)
20x30
€40,00
30x45
€55,00
40x60
€70,00
50x75
€85,00
Afhankelijk van de foto zijn ook vierkante canvasdoeken mogelijk. Voor vierkante canvassen of
andere afdrukformaten kunt u bij mij informeren naar de prijzen.
Digitale bestanden, alleen voor eigen gebruik
Beste kwaliteit JPG bestand:
Bij 3 of meer bestanden:

€17,50 per stuk
€15,00 per stuk

Verzending- en verpakkingskosten
CD’s en afdrukken tot en met 20x30:
Afdrukken vanaf 30x45:

€2,00
€7,00

Omzettingen naar zwart/wit en/of sepia op verzoek zonder bijkomende kosten.
Alle afdrukken en digitale nabestellingen zijn zonder watermerk en alleen voor eigen gebruik!

Betaling
De fotoshoot dient vooraf betaald te worden. Na ontvangst van de link met webbestanden kunt u
beslissen of u extra foto’s wil laten afdrukken of digitaal wil ontvangen. Van deze bestelling ontvangt u
een aparte factuur. Zodra deze betaald is, ontvangt u de digitale bestanden of afdrukken.
Wilt u later toch nog een extra foto of digitaal bestand ontvangen? Dat is geen enkel probleem,
want alle foto’s worden in mijn archief bewaard.
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