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Je zwangerschap is zonder twijfel een hele 
bijzondere tijd. Een periode van negen maanden 
waarin je je voorbereidt op een nieuwe fase in je 
leven. In verwachting van je zoon of dochter, of 
verwacht je zelfs een tweeling?

Om een mooie herinnering te hebben aan je zwanger-
schap is de eerste stap het plannen van een afspraak 
voor een fotoshoot. In overleg bepalen we datum, 
tijdstip en de locatie.

Voor een fotoshoot is je buik (meestal) het mooist 
rond de 32-36 weken, dus als je denkt aan een zwan-
gerschapsshoot, kun je daar rekening mee houden. 

De shoot duurt ongeveer een uur tot anderhalf uur. 
We doen dat in een rustige ontspannen sfeer op 
jouw/jullie eigen tempo (je loopt immers al tegen je 
uitgerekende datum). 

Het is qua accessoires leuk om te variëren, jullie 
kunnen bijvoorbeeld knuffeltjes, schoentjes, lintjes of 
sieraden meenemen. Dit is optioneel uiteraard; zonder 
accessoires kunnen we ook prachtige beelden maken.

Er worden in totaal +/- 30 (unieke en digitale) foto’s 
aangeleverd (in kleur en dubbel in zwart/wit). Op 
deze manier kun je zelf bepalen wat je ermee wil 
doen en zit je niet vast aan (extra) nabewerkingen en/
of nabestellingen

Je krijgt de foto’s binnen enkele weken in hoge
resolutie aangeleverd, via een link die ik per mail
verstuur. De shoot is inclusief btw/nabewerking en de 
reiskosten zijn tot 15 km gratis (vanaf Stevensweert), 
daarbuiten geldt 0,25 ct/km.

De zwangerschapsshoot is gebaseerd op 2 personen. 
Komt er een derde persoon bij? Leuk! 
Dan wordt het automatisch een familie-shoot. 

TIP: Boek je na de zwangerschapsshoot nog een 
newbornshoot? Dan krijg je 10% combi-korting op de 
newbornshoot!

ZWANGER● ●

99 
EUR



Wanneer jullie hebben besloten om een newbornshoot 
te laten doen, adviseer ik om al tijdens de zwanger-
schap een afspraak te maken om de mogelijkheden te 
bespreken. 

Op het moment dat jullie kleintje is geboren, kunnen 
jullie zsm contact met mij opnemen om een afspraak in 
te plannen.

Een newbornshoot verzorg ik tussen de 2e-5e week na 
de geboorte. Ik kom graag bij jullie thuis om een mooie 
reportage te maken van jullie pasgeboren zoontje of 
dochtertje. Thuis voelt de baby zich het meest op zijn 
gemak omdat hij/zij in zijn eigen vertrouwde omgeving 
is. 

Het eindresultaat van een newborn-shoot wordt een 
mooie mix tussen totaal-shots en close-up’s; van het 
kindje apart maar ook spontane foto’s samen.
De foto’s zijn fris, puur en liefdevol.

Een newbornshoot duurt gemiddeld 2,5 tot 3 uur. 
Je hebt veel geduld nodig met een kleintje, dus als 
extra tijd nodig is voor voedingen of knuffelmomentjes; 
we nemen de tijd! Ik ben een voorstander van ‘pure’ 
foto’s, zonder al te veel accessoires. Ik neem wel een 
aantal spulletjes mee zodat we kunnen afwisselen.

Na de shoot maak ik een selectie van alle foto’s en 
deze voorzie ik van een zorgvuldige nabewerking. 
Er worden in totaal +/- 40 (unieke en digitale) foto’s 
aangeleverd (in kleur en dubbel in zwart/wit). Op deze 
manier kun je zelf bepalen wat je ermee wil doen en zit 
je niet vast aan (extra) nabewerkingen en/of 
nabestellingen. 

Je krijgt de foto’s binnen enkele weken in hoge
resolutie aangeleverd, via een link die ik per mail
verstuur. De shoot is inclusief btw/nabewerking en
de reiskosten zijn tot 15 km gratis (vanaf Stevensweert), 
daarbuiten geldt 0,25 ct/km.

De newborn-shoot is gebaseerd op 4 personen. Komt 
er nog een extra persoon bij? Leuk! Per (extra) persoon 
15,-.

TIP: Boek je de zwangerschaps- en newbornshoot 
allebei? Dan krijg je 10% combi-korting op de new-
bornshoot!

NEWBORN● ●

165
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Verliefd, verloofd of getrouwd: het maakt niet uit in 
welke fase jullie zitten, ik leg jullie liefde graag vast! 

Bij een loveshoot gaat het niet om het poseren, maar 
om jullie plezier, het genieten van elkaar en jullie liefde. 

Tijdens de loveshoot gaan we lekker ontspannen te 
werk en zorg ik dat ik prachtige foto’s van jullie kan 
maken, waar de liefde vanaf spat! De loveshoot draait 
om jullie! Kies de locatie waar jullie iets mee hebben. 
Denk bijvoorbeeld aan de plek waar jullie elkaar 
voor het eerst ontmoet hebben. Of waar jullie graag 
wandelen. Houden jullie van modern en strak, kies dan 
voor een stad met mooie architectuur. Niets is te gek! 

Ik maak gedurende circa anderhalf uur prachtige 
foto’s van jullie samen. Er worden in totaal +/- 30 
(unieke en digitale) foto’s aangeleverd (in kleur en 
dubbel in zwart/wit). Op deze manier kun je zelf 
bepalen wat je ermee wil doen en zit je niet vast aan 
(extra) nabewerkingen en/of nabestellingen 

Je krijgt de foto’s binnen enkele weken in hoge
resolutie aangeleverd, via een link die ik per mail
verstuur. De shoot is inclusief btw/nabewerking en de 
reiskosten zijn tot 15 km gratis (vanaf Stevensweert), 
daar buiten geldt 0,25 ct/km.

Tip: gebruik jullie foto’s voor de Save the Date kaart, 
jullie trouwkaart en decoratie voor op jullie bruiloft. 
Maak er een mooi album van of een prachtige print 
voor aan de muur. Mogelijkheden genoeg, ik help jullie 
graag!

De loveshoot is gebaseerd op 2 personen. Komt er een 
derde persoon bij? Leuk! Dan wordt het automatisch 
een familie-shoot. 

LOVE● ●
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Heerlijke plaatjes schieten met broers, zussen,
ouders, opa’s, oma’s en vrienden. Ik maak verschil-
lende foto’s in allerlei poses, zodat jullie een
ruime keuze hebben om de perfecte foto
(of foto’s) er uit te kiezen. Geen statisch portret,
maar spontane foto’s in een eigenwijze, eigentijdse 
stijl. Ik vind het belangrijk dat degene die
gefotografeerd wordt er ook plezier in heeft.

Tijdens de familie fotoshoot maak ik ook tijd voor
de gezinnen/groepjes apart en het is mogelijk om
kleinere groepjes samen te stellen zoals koppels en/
of broers/zussen. We gaan lekker lol maken en dat 
zorgt voor een hoop mooie, ongedwongen foto’s.

Ik maak gedurende circa anderhalf uur prachtige 
foto’s van jullie samen. Een mooie mix tussen 
spontane (actie) foto’s, groepsportretten en leuke 
close up’s van snoetjes!

Na de shoot maak ik een selectie van alle foto’s en 
deze voorzie ik van een zorgvuldige nabewerking.
Er worden in totaal +/- 35 (unieke en digitale) foto’s 
aangeleverd (in kleur en dubbel in zwart/wit). Op 
deze manier kun je zelf bepalen wat je ermee wil 
doen en zit je niet vast aan (extra) nabewerkingen 
en/of nabestellingen

Je krijgt de foto’s binnen enkele weken in hoge
resolutie aangeleverd, via een link die ik per mail
verstuur.  

De shoot is inclusief nabewerking en de reiskosten 
zijn tot 15 km gratis (vanaf Stevensweert),
daarbuiten geldt 0,25 ct/km.

Het tarief van de familie-shoot is gebaseerd op 4 
personen. Uiteraard kunnen meer personen mee-
doen! Per extra persoon 15,- (tot een maximum van 
15 personen; grotere groepen op aanvraag).

FAMILIE● ●
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Het doopsel of de heilige communie van je kind is 
een bijzonder moment. Dit moment wil je graag 
voor eeuwig vastleggen. Ik maak daarom graag een 
prachtige fotoreportage van alle liefdevolle 
momenten op deze dag. Ik ga graag met je/jullie in 
gesprek over de specfieke wensen!

Ik bespreek vantevoren welke momenten jullie 
zouden willen hebben vastgelegd op beeld. Dit kan 
bijvoorbeeld het doopsel/communie zelf zijn (in de 
kerk), groepsfoto’s en/of het feest. Op basis van de 
wensen maak ik een offerte op maat. 

Na de reportage maak ik een selectie van alle foto’s 
en deze voorzie ik van een zorgvuldige nabewer-
king.

Je krijgt de foto’s binnen enkele weken in hoge 
resolutie aangeleverd, via een link die ik per mail 
verstuur.

Het aantal foto’s is geheel afhankelijk van de uren 
fotografie. Er worden digitale foto’s aangeleverd in 
kleur en dubbel in zwart/wit. Op deze manier kun 
je zelf bepalen wat je ermee wil doen en zit je niet 
vast aan (extra) nabewerkingen en/of nabestellin-
gen.

De reportage is inclusief nabewerking
en de reiskosten zijn tot 15 km gratis (vanaf Ste-
vensweert), daarbuiten geldt 0,25 ct/km.

COMMUNIE / 
DOOPSEL

● ●

OP
AANVRAAG



Vanaf 2019: ‘YOUR LIFE AT HOME’-sessies bij JULE Fotografie. 
Leuk voor families.. met kleine ukkies of grote pubers, en 
alles er tussenin. Ongedwongen en gezellig.. en vooral 
vertrouwd, in jullie eigen (woon-)omgeving!

Momenten zoals;
- Samen op het grote bed van papa en mama
- Samen ontbijten, denk aan ontbijt-op-bed!
- Op weg naar school (uitzwaaien!)
- De hond uitlaten
- Een rondje door het dorp of door je wijk te voet of op de 
fiets.
- Even op bezoek bij opa, oma of vriend(in) voor een kopje 
koffie.

Kortom; een gezellige en ongedwongen shoot (circa 2 uur) 
waarbij jullie op een niet geregisseerde manier worden 
vastgelegd. 

Na de shoot maak ik een selectie van alle foto’s en deze 
voorzie ik van een zorgvuldige nabewerking.

Er worden in totaal +/- 30 (unieke en digitale) foto’s 
aangeleverd (in kleur en dubbel in zwart/wit). Op deze 
manier kun je zelf bepalen wat je ermee wil doen en zit je 
niet vast aan (extra) nabewerkingen en/of nabestellingen.

Je krijgt de foto’s binnen enkele weken in hoge resolutie 
aangeleverd, via een link die ik per mail verstuur.  
De shoot is inclusief nabewerking en de reiskosten zijn tot 
15 km gratis (vanaf Stevensweert), daarbuiten geldt 0,25 ct/
km.

Het tarief van deze shoot is gebaseerd op (max) 5 personen. 
Uiteraard kunnen meer personen meedoen! 
Per extra persoon 15,-. 

YOUR LIFE @HOME● ●
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Facebook, LinkedIn, Twitter, maar ook voor jouw
eigen website; het is erg belangrijk dat je jezelf 
goed presenteert. Zakelijke portretten worden 
binnen enkele seconden beoordeeld en dit legt de 
basis voor een eerste, goede indruk.

De portretshoot is een (mini) shoot van ongeveer
15-20 minuten (per persoon). Ik focus hierbij vooral
op de hoofd- en schouderfoto’s, maar ben ook erg
nieuwsgierig naar jouw (specifieke) wensen. 

De locatie is naar keuze, dit kunnen we vantevoren
bespreken. Mijn voorkeur gaat uit naar een rustige, 
natuurlijke omgeving; op deze manier gaat alle
aandacht uit naar jou. Maar wil je door middel van
achtergrond/omgeving juist de nadruk leggen op
jouw persoonlijke kenmerken; alles is bespreekbaar!

Na de shoot maak ik een selectie van alle foto’s en
deze voorzie ik van een zorgvuldige nabewerking.
Je krijgt de foto’s binnen enkele weken in hoge 
resolutie aangeleverd, via een link die ik per mail 
verstuur.

Er worden in totaal +/ 15 (unieke en digitale) foto’s 
aangeleverd (in kleur en dubbel in zwart/wit). Op 
deze manier kun je zelf bepalen wat je ermee wil 
doen en zit je niet vast aan (extra) nabewerkingen 
en/of nabestellingen.

Je kunt ze zowel voor websites als voor drukwerk 
gebruiken. De shoot is inclusief nabewerking
en de reiskosten zijn tot 15 km gratis (vanaf Ste-
vensweert), daarbuiten geldt 0,25 ct/km.

Het is eventueel mogelijk om visagie/hairstyling bij
te boeken (dit zit niet bij de prijs inbegrepen).

PORTRET● ●

72
EUR



Naast de zakelijke portretten (een-op-een) verzorg ik
tevens bedrijfsreportages en fotografie van evene-
menten; altijd in een frisse stijl die de nadruk legt
op visueel sterke beelden. Ik leg de momenten vast
die het verhaal van een speciale gelegenheid of de
‘bedrijfsspirit’ vertellen.

Portretfoto’s voor jaarverslagen, columns, websites,
social media en vele andere doeleinden.
De beelden die ik maak zorgen voor uw visitekaartje.
Er kunnen tevens reportages worden gemaakt van
bijvoorbeeld het interieur of exterieur, voor de verkoop 
van uw (bedrijfs)pand.

Na de reportage maak ik een selectie van alle foto’s
en deze voorzie ik van een zorgvuldige nabewerking. 
Je krijgt de foto’s in hoge resolutie
(zonder logo) aangeleverd, via een link die ik per
mail verstuur. Je kunt ze zowel voor websites als
voor drukwerk gebruiken. 

Het aantal foto’s is geheel afhankelijk van soort/lengte 
van de shoot. De uurprijs is (85 EUR) exclusief btw. 
Per reportage wordt, afhankelijk van de duur, een 
gedeelte voor de nabewerking gerekend. De reiskosten 
zijn tot 15 km gratis (vanaf Stevensweert), daarbuiten 
geldt 0,25 ct/km. 

Meedenken met je doelgroep staat voorop, dus neem
gerust contact op om je ideeën over bedrijfsfotografie 
te bespreken of een offerte aan te vragen. Dat
is altijd geheel vrijblijvend, hoe groot of hoe klein je
organisatie ook is. 

ZAKELIJK● ●

OFFERTE
OP

MAAT



AANLEVERING● ●

Liefs,

Jule

De foto’s worden binnen 2-4 weken (afhankelijk van de 
gekozen shoot) nadat deze heeft plaatsgevonden 
aangeleverd! 

Ik heb een mooie selectie gemaakt en deze zorgvuldig 
bewerkt. In de nabewerking probeer ik dicht bij de 
werkelijkheid te blijven: ik pas mijn beelden iets aan qua 
kleur & contrast en ik zet ze tevens om naar zwart-wit. 
Uiteraard worden de foto´s in de stijl van JULE Fotografie 
nabewerkt.

Foto´s worden in JPG formaat aangeleverd.
Je ontvangt via e-mail een downloadlink met de
bewerkte foto’s in de hoogste resolutie. De digitale
bestanden zijn mooi te bekijken op tablets, telefoons, pc- 
en televisieschermen enzovoort.

Uiteraard kunnen de foto’s ook gedrukt worden,
bijvoorbeeld op fotopapier, canvas, hout, plexiglas;
alles is mogelijk. Ik geef jullie graag advies over
verschillende mogelijkheden.

Vragen of een afspraak maken?

Neem contact op via het contactformulier op de website.
Tot gauw!


