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Waarom Herinneringsfotografie? 

Foto's van de periode voor het afscheid gaan in de toekomst een heel 
waardevol aandenken worden. Het zijn de laatste indrukken van samenzijn, 
liefde en verbinding. De eerste indruk is belangrijk, maar de laatste net zo 
goed, het mooie melodietje blijft in je hoofd als je de auto uit stapt...  

Hoe waardevol worden dan de herinneringen aan:
 een (laatste) uitje met elkaar naar zee, bos, pretpark
 een ambulancewens, opkikker, kanjerwens o.i.d.
 een samenzijn met vrienden, vriendinnen
 een dag uit het leven van jullie gezin
 samen een taart of koekjes maken
 een bezoek van/aan familie
 een laatste verjaardag
 een etentje, high tea
 afscheid nemen van elkaar

Jullie hebben alle tijd voor elkaar en ik zorg voor het vastleggen van de mooie 
herinneringen die jullie maken.

Ik doe dit volgens de documentaire, memory design of playful heart methode.
Documentair: dan fotografeer ik zoals het komt, het gebeurd zoals het 
gebeurd, een weerspiegeling van de werkelijkheid en niet geposeerd. 
Memory design en playful heart: dan poseer je op een heel natuurlijke en 
ongedwongen manier, geen gemaakte glimlachjes. Met vragen, opdrachtjes en 
spelletjes creëer je de echte lach en emoties, precies zoals je bent. Met deze 
methode zijn plezier, positiviteit en aandacht voor elkaar de sleutelwoorden.

Het is een klein gebaar 
wat later iets groots gaat betekenen

Tarieven (incl. BTW)

Bent u geïnteresseerd in een fotoshoot of nieuwsgierig geworden? 
Kijk dan op mijn website voor meer informatie en mogelijkheden of neem contact 
met mij op. 

U kunt een ontspannen fotoshoot verwachten waar jullie met elkaar waardevolle 
en blijvende herinneringen laten onstaan. 

Het begint bij:      Klein boeketje     €135,-
  tot 1 uur een fotoshoot

 2 uur nabewerking en uitzoeken van de foto's
 5 digitale bestanden (€10,- per bestand)
 online gallery
 harmonicaboekje 10x10 cm
 km vergoeding in Noord-Holland (€0,30 per km)
 voor max. 4 personen (€10,- per persoon extra)

Een week na de fotoshoot ontvangt u 3  foto's met logo als voorproefje. Na max. 3 
weken krijgt u toegang tot de online gallery. 


