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Informatie en prijzen pure portretten 
 

PUUR basis 
€25,- 

Puur portret sessie exclusief digitale bestanden 
Bij de keuze voor dit pakket kun je naderhand zelf je pakket uitbreiden 

Ieder extra persoon uit hetzelfde gezin is met 50% korting w.b.t de sessiekosten 
 

PUUR mini 
€99,- 

Incl. 6 digitale HR bestanden 
Voor maximaal 2 personen uit hetzelfde gezin.  

Ieder extra persoon uit hetzelfde gezin kost €20,- extra 
 

PUUR maxi 
€149,- 

Incl. 10 digitale HR bestanden 
Voor maximaal 2 personen uit hetzelfde gezin.  

Ieder extra persoon uit hetzelfde gezin kost €20,- extra 
 

PUUR XL 
€199,- 

Incl. minimaal 20 digitale HR bestanden 
Voor maximaal 2 personen uit hetzelfde gezin.  

Ieder extra persoon uit hetzelfde gezin kost €20,- extra 
 
 

• De portretten worden individueel gemaakt. Soms lukt het om ook nog wat foto’s van 
kinderen samen te maken, ik bekijk ter plaatse of dit haalbaar is gezien de 
omstandigheden maar dit heeft nooit mijn eerste prioriteit.  

• De prijzen zijn inclusief mijn tijd voor het maken en nabewerken van de foto’s in 
lightroom en photoshop.  

• De fotoreportage zal ongeveer 30 tot 60 minuten in beslag nemen 
• Naderhand plaats ik de nabewerkte beelden op een persoonlijke beveiligde gallery 

zodat je de foto’s zelf kunt uitzoeken en eventueel kunt delen met anderen 
• Je hebt de keuze om je sessie uit te breiden zoals je zelf wilt. Dit kan met digitale 

bestanden maar ook met prachtige producten om aan de wand te hangen zoals 
canvas, dibound of forex. Ik heb ook mooie fotoblokken in diverse uitvoeringen die je 
neer kunt zetten of op kunt hangen.  Ook lever ik minialbums en fotoalbums en 
natuurlijk kun je ook fotoafdrukken bij me bestellen. Ik neem demoproducten mee 
tijdens de fotoreportage 

• Bij de keuzen voor digitale fotobestanden ontvang je deze in hoge resolutie zodat 
deze zelf kunt laten afdrukken op fotopapier, canvas of een ander product in ieder 
gewenst formaat. 

• Bij de keuze voor de basissessie kunnen de digitale bestanden in pakketjes worden 
gekocht, hoe meer digitale bestanden je koopt des de goedkoper ze per stuk 
worden. 
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Informatie over de fotosessie 
De foto’s worden gemaakt voor een zwarte achtergrond. Waar mogelijk maak ik de foto’s 
met alleen daglicht als dit voldoende aanwezig is. Ik zal ook mijn lampen meenemen zodat ik 
altijd onder alle omstandigheden het juiste licht heb.  
Mijn achtergrond is een zwart scherm wat ik uit kan rollen en maar weinig plaats inneemt. Ik 
ga op zoek naar een plekje bij jullie in huis waar ik geen hinder van eventueel zonlicht heb en 
maar wel zoveel mogelijk daglicht. Mocht het niet mogelijk zijn om de foto’s op een lichte 
plek te maken dan is dit ook prima, dan gebruik ik mijn (daglicht)lampen om het juiste licht te 
creëren.  
  
Kledingtips 
Voor het maken van een puur portret is het mooi om neutrale bovenkleding te dragen 
zonder grote prints of afleidende teksten zodat alle aandacht naar het gezicht gaat. Zwarte 
bovenkleding of eventueel een andere donkere kleur is erg mooi. Hierbij kun je denken aan 
donkerblauw, jeans, donkergroen, donkergrijs etc.  
Je kunt hierbij afhankelijk van het seizoen denken aan een coltrui of een vestje, shirtje of 
blouse met wat kant aan de bovenzijde of een mooie blouse met kraag. Een neutraal 
aansluitend T-shirt of hemdje met spaghettibandjes is ook altijd goed. Bij jongere kinderen is 
het ook mooi wanneer ze geen bovenkleding dragen en een ontbloot bovenlijf hebben. Leg 
bij twijfel gerust wat extra kleding klaar zodat we samen kunnen kijken wat het meest geschikt 
is. Als je portretten bij elkaar wilt gaan hangen dan is het voor de eenheid wel aan te raden 
om iedereen of een lange mouw, of een korte mouw te laten dragen.  
 
 
DIGITALE BESTANDEN 
Iedere fotosessie is naderhand uit te breiden met digitale bestanden. Dit kan per stuk maar 
ook in verschillende aantallen. Hoe meer digitale bestanden hoe goedkoper ze worden in 
verhouding. Op deze manier is er voor iedereen een passende keuze.  
 
per stuk   € 25.- 
3 stuks    € 50.- 
5 stuks    € 75.- 
10 stuks   € 125.- 
25 stuks   € 175.- 
alle bestanden hiervoor ontvang je na de fotoreportage een speciaal aanbod 

als gekozen is voor pakket basis 
 
 
FOTOAFDRUKKEN 
De foto’s worden door een vaklab geprint op hoogwaardig fine art fotopapier met een 
prachtig pearl effect. Wil je gewoon glans of mat geef dit dan aan tijdens het bestellen want 
standaard bestel ik pearl. 
 
 
10x10 - 10x15cm          € 5,00 
13x13 - 13x19cm          € 6,00 
15x15 - 15x22cm          € 7,50 
20x20 - 20x30cm          € 12,50 
20x20 - 20x30cm          € 21,50 
30x30 - 30x45cm         € 37,00 
40x40 - 40x60cm          € 49,50 
50x50 - 50x75cm          € 65,00 
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CANVASSEN 
Canvassen worden gespannen op een 2 of 4cm dik spieraam (afhankelijk van het formaat 
kun je zelf een dikte kiezen) en geprint op een zware kwaliteit canvas met een 
beschermende vernislaag. Afwijkende formaten op aanvraag mogelijk. 
 
Formaat  2 CM  4 CM    
20x20cm  €41,95  n.v.t.    
20x30cm              €48,95  n.v.t.    
30x30cm              €51,95  n.v.t.    
30x45cm              €57,95  €64,95    
40x40cm              €63,95  €68,95    
40x60cm              €69,95  €76,95    
50x50cm             €73,95  €79,95    
50x70cm              €83,95  €94,95    
60x60cm              €84,95  €96,95    
60x90cm             €103,95  €117,95    
80x120cm  €154,95  €171,95    
        

 
DIBOUND ALLUMINIUM 
Een dibound plaat wordt gemaakt door een combi van een superieure kwaliteit fotopapier, 
aluminium en kunststof. De plaat is erg stevig, licht van gewicht en erg duurzaam. Een 
prachtig product om je foto op te laten drukken. Je hebt keuze uit diverse afwerkingen zowel 
mat, pearl als een fineart afwerking. 
  
Formaat  MAT  PEARL  FINEART  
20x20cm  €37,95  €37,95  n.v.t.  
20x30cm              €39,95  €39,95  n.v.t.  
30x30cm              €43,95  €43,95  €56,95  
30x45cm              €45,95  €45,95  €59,95  
40x40cm              €64,95  €64,95  €83,95  
40x60cm              €72,95  €72,95  €94,95  
50x50cm             €76,95  €76,95  €119,95  
50x70cm              €92,95  €92,95  €129,95  
60x60cm              €107,95  €107,95  €151,95  
60x90cm             €124,95  €124,95  €177,95  
70x100cm  €164,95  €164,95  €232,95  

            
FOREX 
Forex is een lichtgewicht materiaal van kunststof welke prachtig staat in allerlei interieurs. Het 
geeft een prachtig eindresultaat. In de afwerking is er keuze uit mat en fineart. Forex is een 
kwetsbaarder product dan dibound en gevoeliger voor vocht en/of temperatuursverschillen. 
Om deze reden bied ik deze alleen aan in formaten tot 30x45cm 
 
Formaat  MAT  FINEART   
20x20cm  €22,95  n.v.t.  
20x30cm              €24,95  n.v.t.  
30x30cm              €35,95  €49,95  
30x45cm              €39,95  €53,95  
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MODERN KUNSTSTOF FOTOBLOK MET ZWARTE RAND 
Dit fotoblok is een prachtig strak product wat je kunt ophangen of neerzetten en welke 
prachtig staat in allerlei interieurs. Hij is 25mm dik. Dit product wordt gemaakt met een 
professionele kwaliteit fotopapier naar keuze in mat, pearl en fineart.  
 
 
Formaat  MAT  PEARL  FINEART  
20x20cm  €34,95  €34,95  €44,95  
20x30cm              €39,95  €39,95  €58,95  
30x30cm              €44,95  €44,95  €64,95  
30x40cm              €59,95  €59,95  €73,95  
40x50cm              €74,95  €74,95  €97,95  
40x60cm              €72,95  €72,95  €94,95  
60x75cm             €124,95  €124,95  €174,95  

 
 
 
 
FOTO OP HOUTEN BLOK 
Nieuw en uniek, uw favoriete foto op een 18 mm of 35 mm dik houten blok. Een prachtig dik 
blok om neer te zetten of op te hangen. 
 
 

 
 
 
FORMAAT                  18MM   35MM 
10x10cm                   €27,50   €29,50 
10x15cm                    €29,50   €32,50 
13x13cm                    €30,00   €34,50 
13x18cm                    €33,50   €36,50 
15x15cm                    €29,50   €32,50 
20x20cm                   €36,50   €39,50 
20x30cm                    €39,50   €44,50 
30x30cm                    €49,50   €59,50 
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FOTO OP WIT KUNSTSTOF BLOK 
Nieuw en uniek, uw favoriete foto op een 30 mm dik kunststof blok met een houtlook. 
Prachtig om neer te zetten of op te hangen. 
 
 

 
 
 
FORMAAT 30mm 
10x10cm                  €32,50  
10x15cm                   €37,00  
13x18cm                   €39,50  
15x15cm                   €42,50  
20x20cm                  €47,50  
20x30cm                   €53,50  
30x30cm                   €59,50  

 
 
 
MINIALBUM 
Leuk handzame minialbums met 4 of 6 zijden gedrukt op 300 grams papier.  
De minialbums zijn makkelijk mee te nemen in je tas maar ook erg leuk om kado te geven. 
Per minialbum kunnen er 8 of 12 foto’s worden gekozen. De minialbums zijn leverbaar in een 
matte of glanzende uitvoering.  
 

4 zijden (8 foto’s)  6 zijden (12 foto’s) 
 
Zigzag minialbum A 
11 x 11 cm vierkant   €19,50    €22,50 
Zigzag minialbum B 
10 x 15 cm langwerpig  €22,50    €25,50 
Zigzag minialbum C 
15 x 15 cm vierkant   €26,50    €29,50 
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FOTOALBUMS 

 
 
De albums zijn lay-flat wat betekent dat ze helemaal plat kunnen liggen. Ze worden gedrukt 
op echt fotopapier door een vaklab in mat of glanzend naar keuze op lekker stevig papier. 
Je kunt kiezen voor een linnen cover in diverse kleuren maar voor een fotocover. 
 
De albums hebben 20 bladzijden / 10 spreads (dit zijn 2 open geslagen bladzijden).  
Extra spreads zijn mogelijk voor €3,- per stuk 
 
De leverbare formaten zijn als volgt: 
  
15x15cm                      €34,95 
15x20cm                      €39,95 
20x20cm                      €45,95 
20x30cm                      €58,95 
30x30cm                      €84,95 
30x45cm                      €98,95 
 
 
BELANGRIJKE INFORMATIE & ALGEMENE VOORWAARDEN 
 
BETALING 
Nadat de inloggegevens voor de beveiligde galerie zijn ontvangen en er een keuze is 
gemaakt wat je wilt nabestellen maak ik een factuur welke ik via de mail naar je toe stuur. 
Nadat de betaling van de factuur is voldaan neem ik de bestelling in behandeling. 
Nabestellingen kunnen 2 tot 3 weken in beslag nemen afhankelijk van de bestelling. 
VERZENDING 
Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten/verpakkingskosten deze bedragen €7.50 per bestelling 
voor pakketpost (foto’s en andere producten) en €3,95 voor brievenbuspost. Bij het ophalen 
van de bestelling bereken ik vanzelfsprekend geen verzendkosten. 
PUBLICATIE 
Aggesoes behoudt zich het recht om de foto’s voor portfolio en/of reclamedoeleinden te 
gebruiken. Mocht u dit niet willen geef dit dan tijdig aan. 
Herdrukken, printen en ontwikkelen voor persoonlijk gebruik van de foto's in familiekring is 
toegestaan, voor overige publicaties (tijdschriften of commercieel gebruik) dient er eerst 
toestemming gevraagd te worden aan Aggesoes. 
REISKOSTENVERGOEDING 
Wanneer een locatiesessie meer dan 25km vanaf 7761/Schoonebeek is (enkele reis) dan 
bereken ik voor de extra kilometers een reis & brandstofvergoeding van €0,50 per kilometer. 
ADRES 
Eventueel kunnen bestellingen bij mij thuis worden opgehaald, het adres is 
De bongerd 42 in Schoonebeek 
 
Vanaf 2022 wonen we in de Delftlanden in Emmen met een mooie studioruimte aan huis 
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