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About
Me
Wat leuk dat �e m��n brochure hebt aangevraagd. 

�k zal kort �ets over m��zelf vertellen. 

M��n naam �s Loreen Enners-Verhaak fotograaf van Levfotograf�e. Lev

met een v omdat d�t m��n �n�t�alen z��n. Maar toen �k een naam zocht

voor m��n e�gen bedr��f was Lev ook heel toepassel��k omdat �k e�ndel��k

het lef had om voor m��n dromen te gaan. Vanu�t pass�e te gaan leven.

Vanu�t wat m�� �OY geeft.  
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About
Me

Verder ben �k getrouwd met de l�efste en moeder van twee pracht�ge

k�nderen verder hebben w�� thu�s nog 2 poezen rondlopen.

�k hou van re�zen , lezen, koken, lekker eten, goe�e muz�ek om heerl��k

op te dansen en natuurl��k fotograferen.

BROCHURE, 2022



Deze v�nd �k moe�l��k te omschr��ven omdat �k k��k naar de

omstand�gheden waar �k �n werk. 

W�e fotografeer �k, op wat voor een soort locat�e bev�nd �k m��,

wat z��n de kleuren van �e outf�t, wat �s het l�cht op het moment

dat w�� samen fotograferen. D�t alles �s bepalend voor de soort

beelden d�e w�� creëren en kan daarom elke keer een andere sfeer

en feel�ng aan een foto geven. 

Wat kenmerkend �s aan m��n foto's �s het gebru�k van l�cht. 

�k speel graag met schaduw en l�cht. 
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Stijl



M��n fotograf�e kan �e spl�tsen �n 

L�fe fotograf�e. H�er vallen de portretten-,

zwangerschaps- en  bru�loft shoot onder.

Daarnaast b�ed �k Brand�ng pakketten aan voor

vrouwel��ke ondernemers.

Laat ��� al op een next level way z�en w�e ���

bent en wat ��� bengt �n deze wereld aan �e

klanten? 
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Aanbod



Lifestyle
fotografie
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Voor alle b��zonder moo�e momenten �n �e leven d�e
vastgelegd  moeten worden. 
De momenten d�e voorb�� vl�egen, de momenten d�e �e het
l�efst zou w�llen stopzetten, om ze nog even te bewaren. Er
nog even van te gen�eten.
En n�et alleen momenten maar ook �e gel�efden. De
personen waar �e het meest van houdt 



Pakket 1 
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Pakket 1 �s �deaal voor een zwangerschapsstoot of c�ty

shoot ( een portret ser�e maar dan bu�ten en b�nnen �n

een centrum van een stad 

Pakket 2�s �deaal voor korte fotoshoots zoals

portretten en Newborn.

45 minuten shooten

15 digitale foto's in web-en

printformaat in een online galerij

sneak peek binnen 2 dagen. 

Of 1 uur shooten

25 digitale foto's in web- en printformaat

in een online galerij

sneak peek binnen 2 dagen.

Pakket 2 

Extra bestanden b�� te kopen voor €20 per d�g�taal bestand.  E�gen magaz�ne met �e beelden er�n? vraag naar de opt�e. 
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Branding
en
Content
Ben ��� al z�chtbaar genoeg voor �e (potent�ële) klanten?
Zo'�a ben �e al  tevreden met de foto's d�e �e van �ezelf hebt?
Laten ze z�en w�e ��� echt bent en waar ��� voor staat?

De �u�ste beelden vertellen een verhaal, �ouw verhaal. 
En met �ouw verhaal zorg �e dat ��� de �u�ste klanten gaat aantrekken. 
Mensen kopen van mensen, ze w�llen z�ch herkenen �n �ou, een connect�e voelen. Doorm�ddel
van kracht�ge beelden kom ��� echt naar voren en trek �e �ouw �deale klant als een magneet
naar �e toe.

Er �s er maar 1 zoals ���. ��� bent un�ek, �ouw merk �s un�ek en d�t mag �e laten z�en.
�k help �ouw om d�t te creëren. En dat n�et alleen.

�k zorg dat deze dag n�et zomaar een fotoshoot �s. 
�k geef �ouw een beleven�s, een dag�e u�t.
Want als onderneemster sta ��� alt��d aan. D�t �s een dag om �e ook even te laten verwennen.
Even gewoon gen�eten. 



Pakket
ten

M��n pakketten z��n H�gh End. �k w�l �ou n�et alleen de

beste kwal�te�t aan beelden geven, maar �ouw ontzorgen.

D�t �s ook de reden dat er �n alle pakketten een locat�e en

v�sag�st b�� �n z�t. �k heb een l��st met meerdere locat�es

waar �e u�t kan k�ezen. Samen gaan w�� k��ken welke

locat�e perfect past b�� wat ��� w�l u�tstralen en

overbrengen. 

Het hebben van een v�sag�st b�� de shoot v�nd �k echt een

meerwaarde. M�ssch�en v�nd ��� make-up zelf ook heel f��n

en kan �e pr�ma �ezelf opmaken. Make-up voor een

fotoshoot vraagt toch net �ets meer. �e "normale"  make-up

valt al snel weg op een foto. Daarnaast, hoe lekker �s het

om even tot rust te komen �n een stoel en dat een

profess�onal d�t voor �ou regelt. 

Pakket 1
 follow your dreams

Pakket1 
Unstoppable 

4 uur shoot op locatie
2 uur fotografie
1 Reels 
2 uur Haar en make-up en MUA
de hele shoot tot je beschikking. 
Voorbereidende call en
questionnaire 
 2 Moodboards 1 over de shoot
en 1 van de MUA met make-up
en haar concepten 
lijst met geschikte locaties voor
de shoot. 
Locatie ter waarde van €350
4 kledingwissels  
Lekkers bij de koffie/thee 
20 digitale beelden per outfit
sneakpeak binnen 2 werkdagen 

Inclusief Inclusief 

1,5 uur fotografie 
1 uur Haar en make-up en MUA
de hele shoot tot je beschikking. 
Voorbereidende call en
questionnaire 
 2 Moodboards 1 over de shoot
en 1 van de MUA met make-up
en haar concepten 
lijst met geschikte locaties voor
de shoot. 
3 kledingwissels  
Mini Business Human Design
reading
15 digitale beelden per outfit
sneakpeak binnen 2 werkdagen 

dit klinkt
fantastisch Vraag dan snel een

call aan via de site  



1 uur fotografie
Voorbereidende call en questionnaire 
 1 Moodboard 
lijst met geschikte locaties voor de shoot. 
2 kledingwissels 
10 digitale beelden per outfit
sneakpeak binnen 2 werkdagen 

Go all 
the 
way
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pakket 3 

Shine
 
Inclusief 

Dit is ideaal voor
mij
Laten wij dan

persoonlijk connecten 



Wedding
Bells 
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Gefel�c�teerd met �ull�e aankomend huwel��k.
Wat een leuke t��d gaat nu beg�nnen.  Van alles mogen
�ull�e nu gaan  regelen voor the  b�g day.
En wat een eer dat �ull�e m�� als opt�e z�en om deze
b��zondere dag vol l�efde te mogen vastleggen.

Voor meer �nformat�e over de Bru�loft pakketten vraag
v�a m��n s�te de spec�ale brochure aan. H�er staat alle
�nformat�e �n d�e �ull�e zoeken. 
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Let's
work

together

 
Nu denk �e m�ssch�en, wanneer kunnen w�� samen gaan
shooten. 
Hoe boek �k een shoot? 
Ga naar m��n webs�te en vul daar het contact formul�er �n. 
Geef h�er aan welk pakket �e graag zou w�llen boeken. 
Samen plannen we een gesch�kte datum, t��d en
plek om te gaan shooten. 

 

W�l �e 1 van de Brand�ng shoots boeken laat �n de ma�l dan ook �e
telefoonnummer achter en dan plannen w�� een persoonl��k gesprek.
Op de afgesproken shoot datum z�en w�� elkaar op de afgesproken
bestemm�ng en gaan w��  zorgen dat we een relaxte en f��ne shoot
samen hebben.
 B�nnen 2 dagen kr��g �e van m�� een Sneek prev�ew van 2 a 3 foto's en
b�nnen 2 weken ,ontvang �e per ma�l van m�� een l�nk naar �ou
persoonl��ke foto galer�� waar �e de foto's kan bek��ken en de moo�ste
zelf kan u�tk�ezen.
Na het u�tzoeken van �ouw beelden, stuur �k de factuur en nabetal�ng
kr��g �e de galer�� voor een 2de keer toegestuurd en kan �e de foto's
downloaden. 



Bu�ten de straal van 5 km bu�ten Doet�nchem komt er 35 cent per

km b��.

De keep�ng het s�mpel shoot zal �n m��n �nt�eme thu�sstud�o z��n.

Mocht �e d�t l�ever op een andere locat�e w�llen dan komt de huur

van de locat�e er nog extra b��. 

M��n werk w�sselt tussen poseren en vr�� bewegen. �k zoek �u�st naar

de momenten dat �e echt �ezelf durft te z��n.

De beelden zullen �n kleur en afgew�sseld �n zwart/ w�t z��n.

De beelden d�e �k zwart/w�t bewerk kr��g �e ook �n kleur te z�en. 
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@Levfotografie

Good 
to now 



Contact �nfo@levfotograf�e

www.levfotograf�e.nl

�nstagram: @levfotograf�e

PRESENTATION, 01/2022 @reallygreatsite

 Loreen Enners-Verhaak
 

Doet�nchem Nederland
 

KvK:80149154



Thanks
Let's create mag�c together 


