Aanbod &
PRIJZEN 2022

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!
WWW.ELIENVANDENBRANDE.COM

WELKOM!

WWW.ELIENVANDENBRANDE.COM

HALLO
en
WELKOM
Ik ben Elien Van den Brande, fotograaf én coach.
Levensgenieter, een zwak voor liefde, kindjes en
dieren. Maar vooral een zwak voor fotograferen.
Jullie herinneringen vastleggen.
Lees snel verder voor meer info!

Elien xoxo

Aanbod en prijzen

Elien Van den Brande

OVER MIJ

Met deze brochure wil ik jullie overtuigen
een shootervaring te boeken. Waarom?
Omdat foto's kostbaar zijn. Omdat ik spijt
heb niet genoeg fotoherinneringen te hebben
van geliefden die er nu niet meer zijn.
Omdat foto's blijvend zijn, binnen één, tien
of 50 jaar. Ze zullen gekoesterd worden door
alle generaties. Je zult er nooit spijt van
krijgen dat je een shoot hebt geboekt en
herinneringen voor altijd hebt vastgelegd.
Nooit.
Een shoot is een investering en heeft zijn kostprijs. Kunst
heeft zijn kostprijs en dat geldt zeker ook voor fotografie.
Prijzen van fotografen zijn ook niet makkelijk te vergelijken.
Iedere fotograaf heeft zijn eigen ervaring, stijl, werking en
talent.
Het is dus ook erg belangrijk dat je je goed voelt bij de
fotograaf die je kiest. Bekijk zeker de werkwijze en
bewerkstijl van de fotograaf die je wil boeken. Zo zorg je
voor een perfect match!
Zijn wij een perfect match? Dat lees je in deze brochure!

Aanbod en prijzen

ijn missie

Mijn missie

INSPIRATIE

FAMILY EN LOVE

Jullie liefde vastleggen, als koppel of gezin is
één van mijn favoriete dingen om te
fotograferen. Liever alleen een shoot? Selflove shoot zijn helemaal oké!

MOTHERHOOD

Je zwangerschap, borstvoedingsfoto's
of mommy&me beelden. Alles kan!

NEWBORN

Je kleintje leg ik vast binnen de drie weken na
de geboorte. Op het tempo van je baby en jezelf
maken we van deze shoot een pareltje!

Investeren in jezelf is
investeren in de toekomst. De
toekomst van jezelf en
toekomstige generaties. Want
foto's blijven bestaan. Binnen
5, 50 of 100 jaar maken ze nog
steeds deel uit van jullie leven.

SWEET WORDS

REVIEWS

Nina V.H.
Elien is een enorm warme persoon
die je echt op je gemak laat voelen
tijdens de shoot. Ik had nog nooit
foto's van me laten nemen en was
in het begin heel zenuwachtig. Ze
stelde me erg op men gemak en
liet me spontane poses aannemen.
De resultaten zijn geweldig, ze
was in staat om de mooiste
elementen van mezelf weer te
geven in de foto's, ik had mezelf
nog nooit op die manier bekeken.
Twijfel je eraan om dit ook eens te
doen? Gewoon doen, je gaat er
geen spijt van hebben. Elien is
magisch.

Aanbod en prijzen

Sarah P.
Een super fijne shoot gehad op 35
weken zwangerschap! Ondanks
mijn onvoorziene fysieke situatie
deed ze er alles aan om de shoot
te kunnen laten doorgaan & pracht
foto’s te maken dat een zeer fijne
memorie zijn voor ons als gezin! De
newbornshoot is iets waar we ook
enorm naaruit kijken! Wil je mooie
foto’s in een super aangename &
familiale sfeer? Dan moet je zeker
een shoot bij Elien inplannen! Echt
een topper!

ZIJN WIJ EEN MATCH?

Prijzen en werking
Wat is een session fee?
Eind 2021 besliste ik een omschakeling te maken in mijn
werking en aanbod. Ik heb gekozen te werken met een
session fee. Dit is een bedrag dat je betaald voor
aanvang van de shoot of op de dag van de shoot.
Bij een session fee zitten geen foto's inbegrepen. Dit is
een lager bedrag dat je betaald voor de shoot zelf. Als de
foto's af zijn, kan je kiezen uit verschillende collecties met
foto's en printkrediet! Voor ieders budget wat wils!

Wat is printkrediet?
Als jullie foto's zijn afgewerkt, stuur ik ze naar jullie toe
via een online galerij. Dan kan je beslissen hoeveel én
welke foto's je graag wil.
Je hebt keuze uit drie collecties voor ieder budget. Bij
collectie 2 & 3 zit ook printkrediet. Met printkrediet kan
je in de shop van de galerij allerhande prints of
fotoboeken bestellen. Je krijgt dan een kortingscode.

Pluspunt! Met dit systeem kan je tot een jaar na datum nog steeds upgraden
naar een duurder pakket of losse extra foto's kopen!

Prijzen en werking
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Prijzen
Als je een shoot wil boeken betaal je een shootfee
van €250 voor een gewone shoot van één uur of
€300 voor een newbornshoot van 2 à 3 uur. Dit kan
op voorhand of cash op de dag van de shoot. Bij
een shootfee zitten geen foto's inbegrepen.
Wanneer jullie foto's klaar zijn, krijgen jullie ze te
zien in een online galerij. Dan kan je je
fotopakketten kiezen. De fotocollecties starten aan
€195. Klanten geven gemiddeld tussen de €450 &
€750 uit per shoot.

Shootfee (zonder foto's) voor
een shoot van 1 uur

€250,- INCL 21% BTW

Shootfee (zonder foto's) voor
een newbornshoot van 2 à 3 uur

€300,- INCL 21% BTW

Collectie 1: 15 foto's

€195,- INCL 21% BTW

Collectie 2: 30 foto's en
€50 printkrediet

€295,- INCL 21% BTW

Collectie 3: alle foto's (minimum 50)
en €150 printkrediet

€450,- INCL 21% BTW

Prijzen

P R I J Z E N
FAMILY & LOVE
De mooiste gezinsfoto's,
zwangerschapsshoots, Mommy&me of
koppelshoots.
SHOOTFEE: €250-, incl 21% btw
Tot 1 uur shoot
Gebruik Client closet
Stylingadvies
Visagie + haar (+€95)

NEWBORNSHOOT
Binnen de twee weken na de geboorte
leggen we je kleintje vast op de
gevoelige plaat! Ik schrijf je
uitgerekende datum op & je geeft een
seintje wanneer je bevallen bent!
SHOOTFEE: €300-, incl 21% btw
2-3 uur shoot
Prachtige studiosettings
Gezinsfoto's
Gebruik Client closet
Drankjes & snacks
Visagie + haar (+€95)

INTIMATE PORTRAITS/FRAGILE
Een ode aan jezelf en/of je lichaam.
Kan zowel buiten als binnen. Samen
verzinnen we een concept! Let's do
this!
SHOOTFEE: €250-, incl 21% btw
Tot 1 uur shoot
Visagie en haar (+€95)
Online galerij
Client closet
Kennismakingscall

P R I J Z E N
SITTER SESSIE
Foto's wanneer je kleintje net kan
zitten.
SHOOTFEE: €250-, incl 21% btw
30-45 min shoot
15 minuten 'wentijd'
Drankjes
Client closet
Locatie Studio.Elien

CAKESMASH
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!
SHOOTFEE: €250-, incl btw
30-45 min shoot
Cake & versiering (+€25)
Client closet
Badje achteraf
Drankjes

BUSINESS
Wil jij mooie beelden voor je socials
of website? Hier ben je aan het juiste
adres! We bellen elkaar op voorhand
al even om je concept te bedenken!
Wil je meer info over mijn business
shoots? Bekijk dan mijn business
brochure hier

CASE STUDIES & TESTIMONIALS

Client Testimonials
Felicia P.
Wij hebben een koppelshoot gedaan bij Elien. Onze foto’s zijn echt
prachtig! Bij Elien voel je u vanaf de eerste minuut op je gemak, zo
spontaan & lief! Dankjewel Elien!

Ondanks corona kon onze zwangerschaps- en newbornshoot waar

Tinne J.

we zo naar uitgekeken hadden helaas niet doorgaan. Toen er in
maart eventjes versoepelingen waren besloten we om toch nog een
shoot te doen ondanks ze al 4 maanden was. Wat zijn we blij dat
we dit gedaan hebben! We hebben zo´n mooie foto´s mogen
ontvangen! We werden meteen vriendelijk ontvangen en Elien
toverde meteen een lach op ons Marthe haar gezicht wat maakt
dat we lieve, schattige en guitige foto´s kregen! Volgende keer
boeken we zeker terug bij Elien! Nogmaals dikke dankjewel!

Stephanie H.
Ik had een intimate portraits shoot gedaan bij Elien. Ik vind van
mezelf dat ik niet goed op foto's sta maar WAUW! She worked her
magic. Wat een super leuke ochtend is het geweest, ze stelt je op je
gemak en helpt je heel goed! Enkel maar aan te raden!

Services and pricing guide
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Zijn wij een match?
WIJ ZIJN EEN GOEDE MATCH ALS

Je houdt van spontane beelden, niet te geposeerd!
Je graag out-of-the box denkt, uit je comfort zone durft gaan!
Je houdt van een zachte warme bewerkstijl
je foto's & prints belangrijk vindt voor de toekomst

WIJ ZIJN GEEN GOEDE MATCH ALS

je op zoek bent naar de goedkoopste fotograaf
Je houdt van klassieke, geposeerde foto's
je fan bent van kleurrijke attributen bij newborn/cakesmash

W ERKIN G

Fotostudio
Mijn fotostudio is gelegen op de Handelslei
142 te Zoersel (Sint-Antonius). Dit ligt in de
provincie Antwerpen. De studio is 130
vierkante meter groot en heeft ongelooflijk
veel mooi daglicht. Ook met slecht weer
kan je dus bij mij terecht. Er is ook een
uitgebreide client closet in de studio waar
jullie gebruik van mogen maken. Voor
mama's en kindjes van 0-12.
De stijl van de studio is bohemian ibiza.
Naast de studio verplaats ik mij ook naar
verschillende natuurgebieden omgeving
(voor)kempen. Je vind me vooral in
zandlandschappen, heides en bij meren.

Fotostudio

MEER INFO

Informatie shoot
STYLING

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 niet aandoen?
- 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 elke klant mag gebruiken.
BETALING

De betaling van de shoot fee dient op voorhand overgeschreven te worden op
het rekeningnummer BE57 6451 0621 5035 of cash op de dag zelf. Wil je cash
betalen? Laat dit dan even weten!

Informatie

MEER INFO

Informatie shoot
PLANNING

Een shoot boeken doe je het best minstens 4 maanden op voorhand. Zo ben
je altijd verzekerd van een plekje. Je kan me bereiken via e-mail op
info@elienvandenbrande.com.
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.

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. Liefst start ik met een studioshoot om 10:00.

Informatie

MEER INFO

Algemene voorwaarden
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 nietgekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door de fotograaf geleverd zijn.
5. ONLINE GALERIJ De online galerij blijft 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.

Informatie
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Algemene voorwaarden
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 7 dagen 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.

Informatie
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Algemene voorwaarden
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.
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.

Informatie

OVER MIJ

Contact
Heb ik je helemaal warm gemaakt
voor een shoot? Of heb je nog wat
meer overtuiging nodig? We kunnen
altijd een kennismakings call via
zoom inplannen indien gewenst.
Laat dit dan zeker weten!

UREN

Monday - Friday
9am - 9pm
CONTACT BY POST

Handelslei 142
2980 Zoersel
SEND US AN EMAIL

info@elienvandenbrande.com

Ben je overtuigd? Dan kan je me het
snelst bereiken via E-mail. Ik
probeer binnen de 5 werkdagen te
antwoorden op je berichtje. Ik kijk
er alvast naar uit!

Contact

@elienvandenbrande

