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Wil jij mooie foto's voor je business? Om te gebruiken op je

website, social media en/of drukwerk? Tijdens deze dag

maken wij samen met jou prachtige foto's voor je

branding. Deze keer zijn we gericht op een lichte sfeer die

breed inzetbaar is. In mijn studio gaan we aan de slag. 

Je haar en mooie make-up zal worden verzorgt door Petra

en ik maak mooie portretten en beelden voor je

beeldbank. Hoe het in zijn werk gaat lees je in deze folder!

Bekijk ook Petra's website!

https://www.petravandevelde.com/


Hoe gaat het in zijn werk.
Op de dag zelf krijg je eerst je haar en make-up gedaan.

We werken in mijn lichte studio en gaan daar ook aan

de slag. Heb je elementen die bij je bedrijf passen? Dan

dien je die zelf mee te nemen. Denk aan bloemen,

visitekaartjes, laptop, mobiel, notitieboekjes. Deze

elementen kan ik vervolgens weer fotograferen. Het is

naast portretten van jezelf namelijk ook heel leuk om

wat elementen te hebben om foto's van te maken zodat

die beelden makkelijk ingezet kunnen worden voor je

social media. Zo krijg je een mooie breed inzetbare

beeldbank! Weet je niet zo goed wat bij jou passend zou

zijn? Dan kan je me altijd een berichtje sturen.

Verder maak ik mooie portretten van je in een mijn

lichte studio. Op de volgende pagina vindt je een sfeer

impressie van mijn studio. We kunnen daar meubels van

gebruiken maar ook weglaten en het heel simpel en

clean houden. 

https://studiosilverlinings.com/glamourday-2019/


€195,- exl. btw per persoon

BRANDING YOUR 
BUSINESS DAY

incl. haar & make-up

incl. 8 beelden

incl. zakelijke licentie

algemene voorwaarden onderaan de brochure

MELD JE AAN!

http://bemindfotografie.nl/branding-your-business-day/


Extra foto's
Na de shootdag ontvang je een online gallerie met

foto's. Hier kan je jouw foto's uitwerken. Je krijgt 8

beelden inclusief bij deze shoot. Maar er is ook

mogelijkheid tot bijbestellen. 

 De foto's hebben een zakelijke licentie. Dit betekend

dat je de foto's voor je business mag gebruiken op welke

manier dan ook: voor je website, social media en voor

drukwerk. Wat de licentie nog meer inhoudt vind je 

onderaan deze mail.

Extra foto's zijn bij te bestellen v.a. €15- per stuk.
Maar er zijn ook pakketten af te nemen. Daarover vind je

meer op de volgende pagina. Je behoeft niet van te
voren te besluiten of je foto's wilt bij bestellen. De

online gallerie blijft een week na aanlevering open voor

toegang en keuze. 

MELD JE AAN!

https://studiosilverlinings.com/glamourday-2019/
http://bemindfotografie.nl/branding-your-business-day/


SMALL MEDIUM LARGE

5x digitale

bestanden

volledig bewerkt

hoge resolutie

15x digitale

bestanden

volledig bewerkt

hoge resolutie

30x digitale

bestanden

volledig bewerkt

hoge resolutie

€65 €350€175

Pakketten
Extra foto's

MEEST GEKOZEN

https://studiosilverlinings.com/glamourday-2019/
https://studiosilverlinings.com/glamourday-2019/
https://studiosilverlinings.com/glamourday-2019/
https://studiosilverlinings.com/glamourday-2019/


Zakelijke licentie
De klant krijgt een zakelijke licentie voor het gebruik

van de foto’s. Dit betekent dat de klant de foto’s mag

gebruiken voor zakelijke doeleinden. Hetzij voor hun

website, social media, drukwerk of ander zakelijke

gerelateerde promotie materialen. De beelden mogen

echter niet doorverkocht worden aan derden.

https://studiosilverlinings.com/glamourday-2019/


Meld je aan!
Meld je hieronder aan of stuur me een 

berichtje als je meer vragen hebt!

MELD JE AAN

CONTACT

https://studiosilverlinings.com/glamourday-2019/
http://bemindfotografie.nl/branding-your-business-day/
https://bemindfotografie.nl/contact/


Are you in?!

YEAH! BRAND MY BUSINESS

WWW.BEMINDFOTOGRAFIE.NL

http://bemindfotografie.nl/branding-your-business-day/
http://bemindfotografie.nl/branding-your-business-day/


ALGEMENE VOORWAARDEN
M.B.T. SHOOT DAG

Algemene Voorwaarden

Op alle shoots zijn sowieso ook alle normale Algemene Voorwaarden van toepassing

met enkele uitzonderingen hieronder beschreven. De Algemene Voorwaarden voor alle

shoots kunt u hier vinden.

Aflasten

Bemind Fotografie behoudt zicht het recht om een event, in dit geval Branding Your

Business day ten alle tijde af te lasten. Indien dit gebeurt krijgt de cursist zijn/haar geld

volledig terug of wordt er in overleg een nieuwe datum geprikt. Indien gewenst houdt

Bemind Fotografie de cursist op de hoogte van een eventuele nieuwe datum.

Aanmelden

Aanmelden kan via het aanmeldformulier op de website.

Aanmelding is ook mogelijk met meerdere mensen. Neem daarvoor contact op.

Bij het aanmelden via het aanmeldformulier, mail of via social media is je aanmelding

officieel rond en ben je het bedrag verschuldigd tenzij er geen plek meer is op het

event. Binnen een aantal dagen na je aanmelding ontvang je de factuur per email.

Bij aanmelding betaal je het volledige bedrag voor het event.

€75,- excl. btw van dat bedrag gelden als de reserveringskosten voor je deelname.

I.v.m. de specifieke planning van deze dag kan het zijn dat je aanmelding wordt

afgewezen wanneer er geen plek meer is voor de hoeveelheid personen van de

aanmelding.

Afmelden

Wanneer je je wilt afmelden voor het event en je doet dat vóór 1 maand voordat het

event plaatsvindt, krijg je het resterende bedrag minus €75,- excl. btw

reserveringskosten terug. Wanneer je je afmeldt binnen 20 dagen voordat het

plaatsvindt, dan kunnen we helaas niks meer van het bedrag terugbetalen i.v.m. de

reservering en opvullen van je plaats.
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http://bemindfotografie.nl/wp-content/uploads/2020/08/Algemenevoorwaarden_BemindFotografie_2019.pdf


ALGEMENE VOORWAARDEN
M.B.T. SHOOT DAG

Kosten en extra foto's

De kosten van deze shoot zijn €199,- per persoon. Dit is incl. haar & make-up en 8 digitale

foto's. De klant krijgt na de shoot een selectie van de gemaakte beelden online te zien in

een gallerie met een watermerk over het beeld. De klant dient binnen een week zijn/haar

foto's uit te zoeken. Wanneer er een keuze is gemaakt worden deze beeld bewerkt en

(digitaal) opgestuurd. De klant krijgt dus een mogelijkheid tot het bijbestellen van digitale

beelden. Digitale bestanden worden verkocht vanaf €15,- per stuk er zijn ook pakketten

mogelijk (zie brochure).

Klachten of problemen

Heb je een klacht over de shoot? Neem dan contact met mij op en ik zal mijn best doen je

daarbij van dienst te zijn en het probleem proberen op te lossen. Als een deelnemer hinder

veroorzaakt tijdens een event, dan heeft Bemind Fotografie het recht om deze persoon te

weigeren tijdens het huidige en volgende event. De deelnemer krijgt hierbij niet het

betaalde bedrag terug.

Bemind Fotografie behoud het recht om de algemene voorwaarden te wijzigen.

Voor alle Algemene Voorwaarden m.b.t. opdrachtgeving, verwerking

e.d. van een shoot kan je hier terecht. Let op dat ook deze

voorwaarden van kracht zijn!
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