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Prijslijst Foliefotografie 

(prijzen inclusief BTW) 

 

1. Instap  

Fotoshoot van 1 uur, exclusief digitale bestanden. U bestelt nadien uw fotoproducten bij de fotograaf.  

2. Digitale fotopakketten 
 

Fotoshoot inclusief digitale beelden in hoge resolutie, geselecteerd door de fotografe. Maak zelf uw album, 

kaarten, of zelfs een grote foto voor aan uw muur.  

• Minipakket:  

Inclusief 10 digitale beelden in hoge resolutie zonder logo. 

Korte fotoreportage in de studio van 20 tot maximum 30 minuten met maximaal 3 personen. Ideaal 

voor uw peutertje, waarbij zijn of haar geduld niet te lang op de proef gesteld kan worden. Verder ook 

geschikt voor enkele leuke kerstfoto‘s, koppelportretten, dikke buik…  

 

• Maxipakket: 

Inclusief 25 digitale beelden in hoge resolutie zonder logo. 

Fotoreportage van ongeveer 1 uur. 

Tip:  om het resultaat nog mooier te maken, let op passende kledij. Voorkom te drukke prints in de 

kledij (tekeningen, streepjes…). Altijd leuk is jeans met wit.  

 

• Familiepakket (van 9 tot en met 16 personen): 

fotoreportage van ongeveer anderhalf uur. 

Tip:  Om het resultaat nog mooier te maken, let op passende kledij. Voorkom te drukke prints in de 

kledij (tekeningen, streepjes…). Altijd leuk is jeans met wit, iedereen in het zwart.  

 

• Newbornpakket: 

Inclusief 25 digitale beelden in hoge resolutie zonder logo. 

Vindt plaats binnen de eerste 14 levensdagen, te rekenen vanaf de uitgerekende bevallingsdatum. 

Duurt gemiddeld 2 uur. Zo is er tijd om je kleine wondertje voldoende te knuffelen of extra voeding te 

geven.  

Tip: kleed je niet te warm, want het zal warm zijn in de studio, zodat je baby’tje het niet koud krijgt. 

   

• 1 jaar badjespakket: 

Inclusief 25 digitale beelden in hoge resolutie zonder logo. 

Duurt gemiddeld één uur. Zorg met deze shoot voor een keileuke herinnering aan de allereerste 

verjaardag van je kleine spruit. Wij zorgen voor een lekker warm badje en leuke foto’s  

 

•  1 jaar cakesmashpakket: 

Inclusief 25 digitale beelden in hoge resolutie zonder logo. 

Duurt gemiddeld één uur. Zorg met deze shoot voor een keileuke herinnering aan de allereerste 

verjaardag van je kleine spruit. Wij zorgen voor een heerlijke meptaart en daarna voor een lekker 

badje  Opgelet: om veiligheidsredenen mag uw kindje nog niet kunnen stappen vanwege gladheid van 

de vloer door de taart. 
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3. Fotoafdrukken: 

 10x10 3 

 10x15 4 

 15x15 5 

 13x18 5 

 18x24 10 

 20x20 10 

 20x30 12 

 24x24,  24x30 16 

 30x30 20 

 30x40, 30x45 27 

 40x40 33 

 40x50 37 

 40x60 42 

 50x50 59 

 50x60 66 

 50x70,50x75 72 

 60x60, 60x70 83 

 60x80, 60x90, 60x100 98 

 70x70 112 
 

4. Fotogeschenken 

 

• Strakke fotoblokjes  

uw foto wordt gekleefd op een houten fotoblok 4 cm dik en is voorzien van een beschermlaag. De 

zichtbare zijkant is effen zwart of wit. 

o 13x13 cm enkelzijdig:        50 

o 13x13 cm dubbelzijdig:        60 

o 15x20 cm of 20x20 cm enkelzijdig:       55 

o 15x20 cm of 20x20 cm dubbelzijdig:      65 

o 20x30 cm enkelzijdig:        60 

o 20x30 cm dubbelzijdig:        70 

 

• Woodbloc  

Fotoblok met rand houtstructuur en beschermlaag. 

o 13x13 cm  of 15x20 cm enkelzijdig:       50 

o 13x13 cm of 15x20 cm dubbelzijdig:      60 

o 20x20 cm enkelzijdig:        55 

o 20x20 cm dubbelzijdig:        65 

o 20x30 cm enkelzijdig:        60 

o 20x30 cm dubbelzijdig:        70 

 

• Blikken koekendoos: 

21 cm op 23 cm, gevuld met twee lagen koekjes, met foto op het deksel  55 
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• Blikken ronde doos: 

18 cm diameter, ongevuld, met foto op deksel       

 

• Plexi op sokkel 

Dit luxueuze product wordt onmiddellijk een eye-catcher in uw interieur 

o enkelzijdig, 20x20 of 15x30 cm 

o enkelzijdig, 16x19 cm, met naam uitgefreesd 

o dubbelzijdig, 20x20 of 15x30 cm 

o staander met 6 fotokaarten 13x13 cm 

 

• Luxueuze kleine fotoalbums: 

Albumcover verkrijgbaar in verschillende kleuren en materialen. Maak uw keuze in de studio. 

o luxe fotoalbum 10x10 cm (gesloten), 20 bladzijden 

o luxe fotoalbum 13x13 cm (gesloten), 20 bladzijden 

o luxe fotoalbum 15x15 cm (gesloten), 20 bladzijden 

o luxe fotoalbum 19x19 cm (gesloten), 20 bladzijden 

 

• Luxueuze kleine houten fotobox 15x15 cm: 

Romantische fotobox met luxueuze afwerking in diverse kleuren. Gevuld met 6 dubbelzijdige 

fotokaarten van 10x10 cm
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• Glasbox inclusief 6 dubbelzijdige fotokaarten: 

Deze box is dubbelzijdig te gebruiken, is gevuld met 6 recto-verso fotokaarten (=12 foto's), 

afgewerkt in zwart, hout of wit. U blijft doorheen de verf de houtstructuur steeds zien. 

o 16x16 cm 

o 23x23 

o extra dubbelzijdige fotokaart 16x16 cm 

o extra dubbelzijdige fotokaart 23x23 cm  

 

• Lichtbox : 

Deze box is dubbelzijdig te gebruiken, is gevuld met 2 foto’s en is afgewerkt in zwart, hout of 

wit. U blijft doorheen de verf de houtstructuur steeds zien. Het licht kan aan- en uitgeschakeld 

worden.  

o 23x23 cm 

o 30x30 cm 
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5. Wanddecoratie 

 

• Canvas 100% cotton fine art: 

Uw foto wordt op een hoogwaardige manier geprint op doek, opgespannen op een spieraam van 4,5 cm en 

voorzien van een beschermlaag 

 30x30 85 

 30x40 95 

 40x40 120 

 30x45 105 
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 40x50 140 

 50x50 160 

 40x60 160 

 60x60 190 

 50x70 205 

 70x70 240 

 80x80 280 

 60x90 260 

 90x90 320 

 50x100 255 

 60x100 285 

 100x100 395 

 60x120 340 

 60x150 425 

 75x150 450 

 80x160 470 

 85x170 510 

 90x180 520 
 

• Fotoframes: 

 Uw foto wordt gekleefd op een houten blok van 2 cm en is voorzien van een beschermlaag. De zichtbare 

zijkant is effen zwart of wit. 

 30x30 85 

 30x40 95 

 40x40 115 

 40x50 130 

 50x50 140 

 50x60 150 

 60x60 170 

 50x70 170 

 70x70 215 

 80x80 250 

 60x90 210 

 90x90 330 

 50x100 255 

 60x100 265 

 100x100 370 

 60x120 295 

 75x150 450 

 80x160 490 

 85x170 525 

 90x180 565 
 

• Dibond: 

 Uw foto wordt gekleefd op een dubbele aluminiumplaat. De foto is mat en geeft uw interieur een strakke 

uitstraling. De dibond heeft een zwevend effect door een achterliggend alu-profiel van 1 of 2 cm. 

 30x30 110 

 30x40 120 

 40x40 135 
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 30x45 135 

 40x50 170 

 50x50 190 

 40x60 180 

 60x60 225 

 50x70 215 

 70x70 265 

 80x80 350 

 60x90 310 

 90x90 385 

 50x100 345 

 60x100 370 

 100x100 440 

 60x120 440 

 75x150 510 

 80x160 535 

 85x170 580 

 90x180 600 
 

• Plexi:    

Uw foto wordt gekleefd op een dubbele aluminiumplaat. Boven de foto komt een plexilaag. Uw foto verkrijgt 

hierdoor een diepere kleur en is gemakkelijk te onderhouden. De plexi heeft een zwevend effect door een 

achterliggend alu-profiel van 1 of 2 cm. 

 30x30 135 

 30x40 150 

 40x40 165 

 30x45 160 

 40x50 215 

 50x50 245 

 40x60 240 

 60x60 285 

 50x70 295 

 70x70 350 

 80x80 455 

 60x90 420 

 90x90 455 

 50x100 405 

 60x100 415 

 100x100 500 

 60x120 480 
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