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Welkom!  
 

Ik ben super enthousiast jou te
mogen verwelkomen in mijn session
guide. Ik heb deze gids gemaakt om
jullie wat meer informatie te geven

over mijn diensten. Dus lees snel
verder om meer te weten te komen

over prijzen, mogelijkheden en
afspraken!

 
 
 
 



Informatie

01.  LOCATIE
Mijn fotostudio is gelegen op de Handelslei 142 te Zoersel (Sint-Antonius).
Dit ligt in de provincie Antwerpen. Naast de studio verplaats ik mij ook naar
verschillende natuurgebieden omgeving (voor)kempen.  Je vind me vooral
in zandlandschappen, heides en bij meren.

02.  PLANNING
Een shoot boeken doe je het best enkele maanden op voorhand. Zo ben je
altijd verzekerd van een plekje. Je kan me bereiken via e-mail. Wanneer je
een shoot boekt bij Elien Van den Brande, ga je akkoord met de algemene
voorwaarden. Deze staan in deze guide. Na het boeken van de shoot zoeken
we samen naar een gepaste locatie of concept. Ik help met kleding en
styling indien gewenst. 

03. TIJD
In de lente/zomer fotografeer ik het liefst in de vroege ochtend of avond,
voor het beste licht en meest aangename temperatuur. 

Het maken van studiofoto's kan een hele dag door, mits voldoende
buitenlicht. 



Informatie

04.  KLEDING
Zoals ik al aanhaalde, help ik je verder met kleding en styling. 'Less is
more'. Wat bedoel ik hiermee? Natuurlijke tinten zonder drukke prints en
teksten doen het altijd goed. Beigetinten, aardetinten,  wittinten,
bruintinten, oranje, oker, grijs, lichtblauw, groentinten,... zijn een dikke JA!
Jeansstof doet het ook altijd goed. Ik probeer de foto's steeds tijdloos te
houden en kledingkeuze hoort hier ook bij. Hiernaast hou ik van kleding die
beweging geeft. Lange jurken of rokjes geven beweging aan een foto. 

Wat kan je best laten?

- Drukke prints zoals ruitjes, bolletjes, strepen, disneyprints of andere
opvallende tekeningen en teksten. 
- Neonkleuren of andere felle niet-natuurlijke kleuren. Zij geven  een
gloed/schijn af op het gezicht. Pasteltintjes daarentegen zijn wel heel
mooi, omdat ze zacht zijn. 

Ben je onzeker over je kledingkeuze? Stuur me gerust een mailtje en dan
bekijken we het even samen. Ik heb ook heel veel kleding in mijn client
closet, die elk klantje mag gebruiken! Je mag altijd voorafgaand aan de
shoot eens komen kijken naar de client closet! 

05. BETALING
Na boeking stuur ik je een factuur op. De betaling van de fotoshoot dient op
voorhand overgeschreven te worden op het rekeningnummer
BE36001871293381 of cash op de dag zelf. 



"THE BEST
INVESTMENT IS AN

INVESTMENT IN
YOURSELF"



PRIJZEN 
2021

(VANAF BOEKINGEN NA 1 APRIL) 

Een fotoshoot is een ervaring, een investering in jezelf en je gezin.
Herinneringen die vastliggen en waar je naar kan terugkijken, elke dag
opnieuw. Morgen, volgend jaar en binnen 30 jaar, foto's zijn blijvend. 

 
Ze zijn een sprong in de tijd. Een bolle buik, die kleine teentjes, een herkenbare

blik, een eerste taart, kus aan opa of een schaterlach.
 

Voor mij zijn foto's mijn meest waardevolle bezit. Foto's van personen die er
niet meer zijn, foto's in je baby,peuter, kleuter en tienerjaren of foto's van 

 je(groot)ouders toen ze klein waren. 
 

Een storm van herinneringen. Soms huilen, vaak lachen. Maar ik ben vooral
héél blij dat ik ze heb. En dat geluk wil ik jullie allemaal bieden! 



F A M I L Y  &  L O V E  

€329-, incl btw 

20 digitale beelden

Client closet

De mooiste gezinsfoto's,
zwangerschapsshoots, Mommy&me of

koppelshoots.
 

Tot 1 uur shoot

Online galerij

P R I J Z E N

N E W B O R N S H O O T

€395-, incl btw 

20 digitale beelden

Client closet

Binnen de drie weken na de geboorte
leggen we je kleintje op de gevoelige

plaat! Ik schrijf je uitgerekende
datum op & je geeft een seintje

wanneer je bevallen bent! 
 

1,5 à 2 uur shoot

Online galerij

I N T I M A T E  P O R T R A I T S / F R A G I L E

€395-, incl btw 

20 digitale beelden

Visagie + haar (+€50)

Een ode aan jezelf en/of je lichaam. 
 Kan zowel buiten als binnen. Samen 

 verzinnen we een concept! Let's do
this!

 

Tot 1,5 uur shoot

Online galerij
Client closet



P R I J Z E N

S I T T E R  S E S S I E  

€250-, incl btw 

20 digitale beelden

Client closet 

Foto's wanneer je kleintje net kan
zitten.

 

30-45 min shoot

Online galerij

C A K E S M A S H

€275-, incl btw 

20 digitale beelden

Client closet

Happy birthday! Je kleintje wordt 1
jaar. Dit vieren we met een

cakesmash. We maken foto's zonder
cake, mét cake en ook nog in een badje

achteraf! 
 

30-45 min shoot

Online galerij
Cake & versiering

B U S I N E S S

Vanaf €295-, excl btw 

20 digitale beelden

Client closet

Wil jij mooie beelden voor je socials
of website? Hier ben je aan het juiste

adres! 
 

Vanaf 1 uur shoot

Online galerij



Een linnen album bestellen is steeds mogelijk. Wens je graag een
album als aandenken van de shoot? Laat me dit dan weten tijdens de

shoot.  

Album 15x15 €65,-
Album 20x20cm €110,-
Album 30x30cm €180,-

5Na elke shoot krijg je een galerij met minstens 60 foto's. Hier kan je
zoveel foto's uit kiezen die je zelf wil. 20 foto's in hoge resolutie zijn

altijd inbegrepen in de prijs ♡
 

Prijs per extra foto €10,-
Prijs voor 20 extra foto's €95,-
Prijs voor 40 extra foto's €135,-

Volledig album €195,-

ALBUM

EXTRA FOTO'S 





ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. PUBLICATIE Foto's gemaakt door Elien Van den Brande photography kunnen ten allen tijde
worden gepubliceerd op de website, blog, sociale media. Indien u dit niet wenst, gelieve de
fotograaf hiervan op de hoogte te brengen. 

2. AKKOORD Wie een fotoshoot boekt bij Elien Van den Brande photography gaat akkoord met
de algemene voorwaarden  

3. PRIJS De prijzen kunnen elk moment worden aangepast. De prijs die de klant krijgt op het
moment van boeking,blijft echter ongewijzigd ongeacht eventuele prijsstijgingen.  

4. KLEUR De fotograaf is niet aansprakelijk voor eventuele kleurafwijkingen op niet-
gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door de fotograaf geleverd zijn.

5. ONLINE GALERIJ De online galerij blijft minstens twee maanden gratis beschikbaar. Hierna
kan de galerij door de fotograaf verwijderd worden om plaats te maken voor andere galerijen.
De foto's worden pas bewerkt en de galerij met foto's wordt pas openbaar gemaakt nadat het
volledige bedrag van de fotosessie betaald is. Indien de sessie niet volledig betaald is binnen de
30 dagen, worden de foto's gearchiveerd en kunnen ze enkel nog verkregen worden mits een
toeslag van €200. 

6. AUTEURSRECHTEN Een fotosessie bij Elien Van den Brande photography wordt beschouwd
als een artistiek werk, en is daarbij onderhevig aan auteursrechten. Deze mogen onder geen
beding commercieel gebruikt worden zonder toestemming van de fotograaf. Worden foto's
commercieel gebruikt zonder toestemming, zal een toeslag volgen. Hiernaast mogen de foto's
niet aangepast worden met filters of een andere eigen bewerking.  

7. AANTAL FOTO'S Het geleverde aantal foto's in de online galerij varieert naar gelang de duur
van de sessie en andere variabelen, en kan dus onmogelik vooraf precies vastgelegd worden.
Als klant heb je recht op minimum 60 foto's in de galerij.

8. JPG de foto's worden geleverd in JPG formaat.



ALGEMENE VOORWAARDEN

9. RAW Uit alle gemaakte foto's maakt de fotograaf een selectie. Deze foto's worden dan
bewerkt in de stijl van de fotograaf. De foto's die de selectie niet haalden en de onbewerkte
foto's kunnen niet verkregen worden door de klant. 

10. SCHADE Bij verzending van bestellingen per post zijn wij niet verantwoordelijk voor schade
toegebracht tijdens de levering.  

11. CAKESMASH Bij het annuleren van een cakesmash sessie binnen de 48 uur voorafgaand aan
de sessie, zal de cake in rekening worden gebracht. Wanneer de cakesmash niet verzet wordt,
zal de cake + 50% van de shootprijs in rekening worden gebracht. 

12. NO SHOW Wanneer een klant niet komt opdagen voor een sessie, zal het volledige bedrag
in rekening worden gebracht.

13. ANNULATIE Wanneer een klant annuleert binnen de 7 dagen voor een sessie, en deze niet
verzet wordt, zal 50% van de shootprijs in rekening worden gebracht.

14. TOESLAG Wanneer een klant niet betaald en deze via geen enkele weg te bereiken is,
kunnen de foto's na een maand enkel nog via een toeslag van €200 verkregen worden (na
betaling shoot).

15. FACTUREN De facturen van de fotograaf zijn betaalbaar tot 1 maand na factuurdatum.
Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan zal er op het openstaande
factuurbedrag wettelijke rente verschuldigd zijn. Dit bedrag zal vermeerderd worden met 25
euro administratiekost per aangetekend schrijven van de fotograaf.

 



ALGEMENE VOORWAARDEN

16. CADEAUBON Geschenkbonnen hebben een geldigheidsduur van 1 jaar na uitgiftedatum.
Hierna kan de geschenkbon enkel nog na uitdrukkelijk akkoord van de fotograaf gebruikt
worden, maar zullen eventuele prijsstijgingen van toepassing zijn. Overwaarde van de
geschenkbon wordt niet terugbetaald bij inlevering van de bon.

17. WEIGERING Fotograaf houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren na aanvaarding
nieuwe informatie beschikbaar komt die de uitvoering voor de fotograaf onaanvaardbaar
maken.

18. UITSTEL De klant kan zijn boeking eenmalig en zonder betaling van een meerkost uitstellen
met maximum 3 maanden met behoud van de oorspronkelijke prijzen en algemene
voorwaarden die geldig waren bij de oorspronkelijke boeking. In geval van uitstel van de
boeking met meer dan 3 maanden kan de klant zich niet langer beroepen op de oorspronkelijke
prijzen en voorwaarden. De meest recente prijzen zullen dan van toepassing zijn.

19. AANSPRAKELIJKHEID De fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij de
opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotograaf of
diens vertegenwoordiger. De fotograaf kan ik gen enkel geval aansprakelijk worden gesteld
voor indirecte schade die het gevolg is van enig gebruik of prestatie van de diensten, zoals
winstderving of het verlies van gegevens. Bij directe schade is de aansprakelijkheid van de
fotograaf beperkt tot de vergoeding die door de opdrachtgeven werd betaald voor de dienst
die de schade heeft veroorzaakt. De fotograaf kan in geen enkel geval aansprakelijk worden
gesteld voor lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt door vallen, uitglijden etc. van
de klant. De fotograaf kan ik geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor het verlies
en/of beschadigingen van eigendommen van de wederpartij voor, tijdens of na de fotosessie.  
 

 



ALGEMENE VOORWAARDEN

20. WEER Wanneer het weer het niet toelaat een buitensessie te doen, zal de fotosessie verzet
kunnen worden naar een andere datum zonder meerkost. 

21. FOTO'S Foto's worden afgeleverd binnen de 10 werkdagen na de shoot.

22. LASTER De fotograaf kan ten allen tijde de dienst beëindigen, wanneer zij haar niet veilig
voelt en te maken krijgt met laster, scheldpartijen, overval, schending eigenheid, aantasten eer.

23. DOWNLOADS Presets of E-books worden niet terugbetaald aangezien dit een
downloadbaar bestand is en dit niet kan worden teruggestuurd. Indien je ontevreden bent over
de presets/e-books zoeken we samen naar een oplossing.  

 

 

*) Handtekeningen voorafgegaan van de handgeschreven melding “gelezen en
goedgekeurd” of stilzwijgende toestemming bij boeking 

 



Om af te sluiten,
Ik hoop dat we samen  mooie
herinneringen kunnen maken

in de studio of daarbuiten!
 

Hopelijk tot snel!
 

@elienvandenbrande
 #Studioelienvandenbrande

 

LET'S ADVENTURE, DARLINGS.



 

TOT SNEL!  
Heb jij nog vragen na het lezen van deze guide of wil je je
concept voorstellen? Hit me up!  

Whatsapp: 0473181588
Email:  info@elienvandenbrandephotography.com

-Elien


