


Kennismaking

Voorafgaand aan de shoot neem ik graag de
tijd om alvast kennis te maken.

Tijdens een kennismaking leer ik je graag
alvast een beetje kennen en hoor ik graag
meer over jouw dier. We bespreken jouw
wensen voor  de fotoshoot, leg ik je uit wat je
kunt verwachten van de fotoshoot, we
doorlopen samen de prijslijst, bekijken de
producten en natuurlijk beantwoord ik al je
vragen omtrent de shoot. 

Zo weet je alvast wat je kunt verwachten en
ga je relaxt de shoot in. 

Zie jij het zitten om prachtige beelden van
jouw dier te laten maken? Dan nodig ik je
graag uit voor een kennismakingsgesprek. Dit
gesprek is geheel vrijblijvend, je hebt geen
verplichting om ook een shoot te boeken. 

Woon je verder weg? Geen probleem! Dit kan
ook grotendeels telefonisch of digitaal.



Het vervolg

SAMEN CREËREN WIJ
PRACHTIGE FOTO'S VAN
JOUW DIER

Na de shoot werk ik de mooiste beelden voor
je uit. Na ongeveer 2 a 3 weken maken wij
een afspraak om gezellig en informeel samen
de galerij te bekijken. Tijdens deze sessie
bekijken we samen de foto’s en help ik je de
beste keuze te maken op basis van jouw
wensen. Neem gerust iemand mee om je te
helpen kiezen.

Zodra je order definitief is, stuur ik deze door
naar mijn vaklaboratorium en kun je binnen 3
a 4 weken jouw producten komen afhalen.
Aftellen!! 

NA DE FOTOSHOOT

Beslis je na de kennismaking dat wij samen de
shoot gaan doen, of wil je gelijk boeken
zonder kennismakingsgesprek? Dan vraag ik
een SessieFee van € 225 om je shoot vast te
leggen, de afgesproken datum is dan voor jou
ook definitief gereserveerd. 

Slecht weer op de dag zelf of ziek? No
worries, dan verzetten we de shoot gewoon. 



SAMEN CREËREN WIJ
PRACHTIGE FOTO'S VAN
JOUW DIER

Kennismakingsgesprek- en infosessie;
Reistijd 30min. + 25km enkele reis
De fotoshoot van 60-90 minuten; No
pressure! Hebben we wat meer tijd
nodig? Die wordt gewoon gegund!
Volledig afgewerkte fotogalerij om uit te
kiezen;
Inclusief één dier;
Photo Reveal sessie - Advies en
begeleiding bij het uitkiezen van de
foto's/producten die het beste bij jouw
wensen passen.

De sessie fee van € 225 dekt heel wat:

!  De sessie fee omvat géén foto's & 
   fotoproducten. 

Investering

KOSTEN NIET INBEGREPEN

Extra dier € 65 / extra paard € 112,50
Reiskosten € 0,32ct per km (>25km enkeltje)
Reistijd € 50 per uur (>30min enkeltje)
Parkeerkosten, tolkosten etc. o.b.v. werkelijk
gemaakte kosten



Fotoproducten

INVESTERING
FOTOPRODUCTEN V.A.

Laat mij jou helpen
aan schitterende foto's

van jouw dier 
06 - 82 55 21 99

INFO@WENDYPEEREBOOM.NL

WENDYPEEREBOOMFOTOGRAFIE.NL



 Als professioneel dierenfotograaf maak ik met
passie de mooiste foto's van jouw dier. Ik ben
creatief, heel geduldig en natuurlijk heb ik een

liefde voor dieren. 
 

Foto's van jouw maatje, jouw dierenkind zijn zo
belangrijk. We staan er nu nog niet bij stil,
maar op een dag moet je afscheid nemen. 
Het is dus niet alleen fijn om nu maar ook

zeker later terug te kunnen kijken op mooie
foto’s. Foto’s die je doen glimlachen, je

herinneringen levend houden. 
 

Om deze reden ben ik mij in dierenfotografie
gaan specialiseren. Het verdriet van verlies dat

ombuigt in een glimlach, in een dierbare
herinnering. 

 
Want zeg nu eerlijk, onze herinneringen zijn

toch vooral gebaseerd op foto's. 
 
 

Over mijOver mij  

Hoi, ik ben Wendy


