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Wat leuk dat je interesse hebt in een fotoshoot van mij!

Met deze informatie hoop ik de laatste vragen te beantwoorden 
zodat jij er helemaal klaar voor bent om een shoot te boeken.
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Boeken shoot



Ik bied 3 pakketten aan:

Budget

5 foto’s

Webformaat met logo 
+ groot formaat  
zonder logo

€50,-incl. btw

Standaard

8 foto’s

Webformaat met logo 
+ groot formaat  
zonder logo

€75,-incl. btw

Luxe

12 foto’s

Webformaat met logo 
+ groot formaat  
zonder logo

€110,-incl. btw

Deze kosten zijn excl. reiskosten. 
De reiskosten bedragen 0,19ct per kilometer (heen en 
terug) vanaf 6707ET Wageningen. 

Wanneer ik gebruik maak van openbaar vervoer zullen de kosten die het 
openbaar vervoer hanteert worden berekend.

Alle foto’s die je krijgt, krijg je op webformaat met logo én op 
groot formaat zonder logo. De webformaat foto’s met logo mogen online 
gedeeld worden. De groot formaat foto’s zijn voor bijvoorbeeld 
afdrukken. Deze mogen niet online worden verspreid.

Pakketten



Jouw idee

Voordat je een shoot boekt is het belangrijk dat je weet wat jij wil en dat je 
dat naar mij kan communiceren.

Graag wil ik weten wat voor een idee jij in je hoofd hebt voor jouw perfecte 
shoot, want dat wil ik natuurlijk gaan waarmaken!

Denk hierbij aan sfeer, thema, kleuren, etc. Als je de sfeer die jij wil niet 
zo goed in woorden kan uitleggen kan je ook een moodboard opsturen, 
bijvoorbeeld via Pinterest.

Verder is het handig om zelf al te bedenken op welke locatie jij 
de foto’s wil laten maken. De mooiste locaties voor foto’s 
zijn: Bos, strand, duinen of heide. Hier zijn weinig
storende elementen op de achtergrond en is er genoeg 
ruimte voor mij om de foto’s te kunnen maken.



Voor shoots heb ik verschillende producten te huur:

Sieraden

Tijdens de shoot is er de optie om mijn zelfgemaakte paardensieraden te 
huren. Deze sieraden worden allemaal door mij gemaakt en zijn dus uniek 
in zijn soort. 
 

Jurkjes

Via United Wardrobe koop ik tweedehands verschillende kledingstukken die 
je kan huren voor shoots. 
 
Zo hoef je zelf geen nieuwe kleding te kopen (denk aan het milieu!) en 
hoef je niet bang te zijn dat je eigen kleding vies wordt of beschadigt 
tijdens de shoot. 

Meer informatie over het huren van deze producten + het actuele aanbod 
staat op mijn site.

Te huur



Voor de shoot

Nadat je contact met mij hebt opgenomen hoor ik graag wie jij bent, met 
welk(e) dier(en) jij op de foto wil en wat jij van mij verwacht. Je 
vermeldt welk fotopakket jij wil (basic, standaard of luxe). We spreken 
een datum, tijd en locatie af. Als de locatie bepaald is weet ik ook de 
reiskosten. 

Een shoot kan 5 werkdagen van te voren kosteloos worden afgezegd. Als 
dit korter is, zal er 50% van de kosten in rekening worden gebracht met 
een factuur. Bij slecht weer (onweer, regen, dikke mist), noodgevallen 
of een onverwachte tegenslag (overlijden van een naaste, ziekte, etc.), 
kan de shoot kosteloos verplaatst worden. 
 

Tijdens de shoot

Er zit geen tijdslimiet op de shoot. Werken met dieren kost veel geduld, 
daarom zal ik ook nooit gehaast werken. Al is het niet de bedoeling dat 
ik onnodig aanwezig ben. Jij en je dier moeten klaar staan als ik op de 
locatie arriveer, het is niet de bedoeling dat het dier nog 
gewassen/geborsteld moet worden.

Meer informatie over ‘tijdens de shoot’ krijg je na het boeken van een 
shoot.

Hoe gaat het in zijn werk



Na de shoot

Als ik langs ben geweest voor de shoot zal je een factuur ontvangen. Deze moet 
binnen 14 dagen betaald worden. 

Binnen 7 dagen krijg je een voorproefje en de uitnodiging naar jouw 
uitkiesgalerij binnen via de mail.

Nadat de foto’s door jou zijn geselecteerd krijg je binnen 4 weken alle gekozen 
foto’s bewerkt afgeleverd. 

Je ontvangt alle foto’s op webformaat + logo & op groot formaat zonder logo.

De foto’s met logo zijn speciaal voor online delen.
De foto’s zonder logo mogen niet online gedeeld worden. Deze zijn alleen bedoeld 
voor privé gebruik zoals afdrukken.



Voor het boeken van een shoot kan je contact met mij opnemen via

  ninaguikingphotography@gmail.com

     of via het contactformulier op mijn site.

Voor verdere vragen ben ik ook altijd bereikbaar op bovenstaande opties 
of op social media.

Boeken van een shoot

Nina Guiking

@ninaguikingphotography




