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hallo!

Hallo! Ik ben Sieglinde, bezielster van BEELDerig, dol op de geur van de 
lente, de bittere smaak van groene thee, het licht dat de zon verspreidt 
vlak voor ze onder gaat, mijn immer enthousiaste rots/klankbord/man, 
onze twee goddelijke dochters, de uitgestrektheid van 
de zee, mooie interieurs, onze steeds verder uitdeinende 
kudde dieren EN op het uitdenken en maken van foto’s. 

Een verjaardag, een geboorte, een lentefeest, een jubileum, een nieu-
we start,... Maar je hoeft niet altijd een klaar en duidelijke reden te heb-
ben waarom je bij mij aanklopt voor een portretsessie. Uiteraard wil je de 
foto’s als mooie herinnering voor later, maar BEELDerig gaat graag een stapje 
verder: ook de opnamesessie is een speciaal moment, zo eentje waarin enkel jij 
(samen met je lief, kinderen, vrienden,...) centraal staat en waar we de tijd even 
kunnen stil zetten en focussen op die kleine dingen die jou/jullie uniek maken. 



Neem je agenda en noteer...

In een korte mail verneem ik graag wie je wil laten portretteren, waarom (als 
er dan al een waarom zou zijn),waar en in welke periode. We gaan samen op 
zoek naar een geschikte datum en kiezen een leuke locatie. Misschien heb je 
zelf een plekje waar je graag naartoe trekt? Let er op dat er vooral voldoen-
de daglicht aanwezig moet zijn (maw: een plek buiten is een must). Heb je 
geen flauw idee waar we naartoe kunnen gaan? Geen nood! Ik help je graag 
verder en doe een aantal voorstellen. 

De voorbereiding: wat doe ik aan? wat breng ik mee?

Vaak vragen mensen me wat ze moeten aandoen. Aangezien we vaak op 
locatie werken en die locaties vooral veel groen bevatten, zou ik groen als 
kledijkleur vermijden, net als bruin. Felle, opgewekte en effen kleurtjes doen 
het vaak goed, maar vermijd fluo (tenzij je bvb voor een mooie grafitti muur 
werkt). Een (niet al te druk)printje mag, maar ben je met meerdere, zorg er 
dan voor dat jullie zo veel mogelijk in dezelfde “prints” blijven. Ben je bvb 
met een hele groep, dan is het leuk als jullie qua kledij allemaal een beetje in 
dezelfde tinten blijven. 
Werken we in de studio, dan bezorg ik jou op voorhand de hoofdkleuren 
van het decor. Zo kun jij in functie daarvan de kledij makkelijker selecteren.

Een portretsessie op locatie,

 hoe gaat dat in zijn werk?

Breng je graag spullen mee? Doen! Ik denk bvb aan een vlieger, een loopfiets, 
een kinderwagen, een stoel, een trekdiertje,... Ook hier kijk je best even naar 
de kleur en vermijd je best plastic en al te chaotisch gekleurd speelgoed. 
Bij kleintjes is het vaak ook leuk als je een zakdoek, vochtig doekje, koek, 
drankje in de buurt hebt (maar doorgaans hebben ouders dit standaard “op 
zak”). Voor diezelfde kleintjes kan een dutje voor de portretsessie wonderen 
doen: een fotoshoot kan best vermoeiend zijn, dus wie er lekker uitgeslapen 
is, houdt het vaak ook net iets langer vol.

Actie!

We zien elkaar op de afgesproken plaats en het voorziene tijdstip.  Ik voorzie 
steeds een uur voor het maken van de opnames. Voel je je de eerste minuten 
wat onwennig voor de camera? Geen paniek, bijna iedereen heeft daar wel 



eens last van. Met de nodige aanwijzingen voor de groteren en de spelletjes 
of vragen over hun juf/hobby/lievelingsdessert aan de kleintjes, is iedereen 
snel “vertrokken”.  Af en toe stuur ik bij, maar liefst laat ik jullie het verloop 
van de sessie mee bepalen. Geniet, ravot, huppel, sluit je ogen, speel, maak 
contact, ontspan... Niks zo leuk of mooi om op foto de interactie tussen 
mensen of tussen een kind en de natuur te zien!

Weer of geen weer...

Uiteraard is een heerlijk zacht zonnetje met bijhorend scheerlicht ideaal... 
maar we leven in België, dus de weersomstandigheden zijn niet altijd even 
perfect. Laat je niet ontmoedigen door een grijze lucht of een druppel re-
gen.  Is het écht te slecht weer voor opnames, dan gaan we op zoek naar 
een alternatieve datum of locatie.

De online-galerij

In de loop van de week na de opnames, ontvang je van mij een link naar 
jouw online-album. Dit kun je openen dmv een paswoord. In het album 
kun je de resultaten van de shoot bekijken. De bestanden staan in lage 
resolutie, zijn voorzien van een watermerk en werden nog niet grondig 
bewerkt, dat gebeurt pas nadat jij jouw selectie hebt gemaakt. 

Je selectie digitaal in hoge resolutie

In het basispakket van de portretsessie bij BEELDerig zit standaard de 
verwerking en aanlevering van drie hoge resolutie bestanden inbegrepen. 
Dat wil zeggen dat je uit de reeks drie bestanden kiest die ik voor jou 
klaarstoom: er wordt een basisretouche uitgevoerd, waar nodig wordt 
bijgesneden en de kleuren worden geoptimaliseerd, filters geplaatst... Maw, 
hier worden de foto’s “gepolijst” alvorens ze de deur verlaten. 
Wil je meer bestanden? Geen nood, verderop lees je de kostprijs per 
extra beeld. De bestanden die ik voor je verwerk, krijg je in hoge resolutie 
per wetransfer toegestuurd. 



Een portretsessie in de studio,

 hoe gaat dat in zijn werk?

Eigenlijk is een studioshoot goed te vergelijken met een locatieshoot. Er zijn ver-
schillende achtergronden beschikbaar, verschillende vloertjes, leuke meubels, kleur-
rijke rekwisieten,  speelgoed, ... 
Heb je bepaalde wensen, moet de foto voor een bepaalde gelegenheid dienen, werk 
je graag in een specifiek kleurschema: laat het me weten. We bekijken samen de 
mogelijkheden. Ik zorg er voor dat alles klaar staat als jullie toekomen, zo kunnen 
we meteen aan de slag !

Voorzie een outfit die goed in het kleurenschema van de setting past. Twijfel je? 
Stuur me gerust op voorhand een foto door van je kindje in de outfit (bij voorkeur 
genomen bij daglicht,). Nog niet helemaal zeker? Breng gerust een reserve-outfit 
mee!

Studioshoots in de eiegn studio van BEELDerig zijn geschikt voor één tot twee 
kindjes/personen. Probeer ook het aantal volwassenen dat de kindjes begeleidt te 
beperken tot maximum twee personen. Wens je een studioshoot te boeken voor 
meer dan 2 personen? Geen probleem! Voor 25 euro extra per uur wijken we uit 
naar een ruimere studio in hartje St-Niklaas.

Net als bij de portretsessie op locatie krijg je nadien een online album met daarin 
de resultaten waaruit je drie beelden mag kiezen die ik voor jou bewerk en die je 
via een wetransferbestand in hoge resolutie toegestuurd krijgt.



De portretsessie op locatie of in studio

kort samengevat

voorbespreking per mail

één uur opnames op locatie

reiskosten tot 10 km van de Grote Markt 
van Sint-Niklaas

online galerij met lage resolutie bestanden

bewerking van drie digitale bestanden

wetransferbestand met je drie 
bewerkte hoge resolutiebestanden *

175,00 euro

* Deze bestanden mogen enkel gebruik worden voor privé- en nooit voor commerciële 
doeleinden. Elk ander gebruik kan enkel na schriftelijke toestemming van BEELDerig



Ik wil meer dan de voorziene

drie digitale bestanden, kan dat?

Uiteraard kan dat!

Per extra digitaal bestand betaal je 15,00 euro extra.
Vanaf je 10de bestand krijg je extra korting.

Concreet :

portretsessie + 3 beelden: 175,00 euro
portretsessie + 4 beelden: 190,00 euro
portretsessie + 5 beelden: 205,00 euro
portretsessie + 6 beelden: 220,00 euro
portretsessie + 7 beelden: 235,00 euro
portretsessie + 8 beelden: 250,00 euro
portretsessie + 9 beelden: 265,00 euro

portretsessie + 10 beelden: 275,00 euro
portretsessie + 11 beelden: 285,00 euro
portretsessie + 12 beelden: 295,00 euro
portretsessie + 13 beelden: 305,00 euro
portretsessie + 14 beelden: 315,00 euro
portretsessie + 15 beelden: 325,00 euro
portretsessie + 16 beelden: 335,00 euro
portretsessie + 17 beelden: 345,00 euro
portretsessie + 18 beelden: 355,00 euro
portretsessie + 19 beelden: 365,00 euro
portretsessie + 20 beelden: 375,00 euro

* Deze bestanden mogen enkel gebruik worden voor privé- en nooit voor commerciële 
doeleinden. Elk ander gebruik kan enkel na schriftelijke toestemming van BEELDerig



Vers geperst

Ben  je net mama geworden en wil je die eerste momenten graag op beeld 
laten vastleggen? Of doe je graag een fotosessie van een pas geboren babytje 
cadeau? Ik maak er met veel plezier én geduld werk van!

Het fotograferen van een babytje doe je best de eerste veertien dagen na de 
geboorte. Vaak slapen de babytjes dan nog veel en laten ze zich nog 
makkelijk in allerlei houdingen leggen. Maar we weten het allemaal: een baby 
kun je niet “programmeren”. Heeft je baby net iets meer tijd nodig of heeft 
hij/zij net nood aan een voeding op het moment dat jij de studio binnen wan-
delt? Geen paniek. Er is een comfortabele zetel waarin jullie je lekker kunnen 
nestelen, de verwarming gaat een graadje hoger en we nemen net zo veel tijd 
als jouw ukje nodig heeft. Belangrijk bij boeking van de studioshoot is dat je 
aangeeft dat het om een shoot van een baby gaat. Zo kan ik zeker voldoende 
tijd inplannen. 

De voorwaarden en prijs van een “vers geperst”-fotosessie zijn dezelfde als 
die van een standaard-studiosessie. 



De mini-portretsessie

Enkele keren per jaar worden mini-portretsessies gehouden.
Die kunnen plaats vinden in de studio of op locatie en worden altijd 
uitgewerkt in een bepaald thema. Een minisessie voorziet in een half uur 
opnames en is gericht op één tot maximum twee kindjes. De prijs en het 
aantal beelden dat je als eindresultaat aangeboden krijgt, varieert. 

Blijf je graag op de hoogte  van de minisessies? Hou de facebook fanpagina in 
de gaten! Je wordt er als eerste ingelicht!

Snel reageren is de boodschap, want de plaatsen zijn beperkt. 



Thema-dagen

Vanaf de lente van 2015 zullen af en toe thema-dagen op locatie 
georganiseerd worden. Zo trekken we bijvoorbeeld een dagje naar zee om 
daar met de voeten in het water en al ravottend in de duinen de mooiste 
familieportretten te maken en heerlijke momenten vast te leggen. Maar ook 
het bos of een bloemenveld kan de perfecte basis vormen voor een 
uitgewerkte setting.

Het grote verschil met de mini-sessie? 
Voor een thema-shoot wordt een uur opnametijd voorzien en is het mogelijk 
om met meerdere (bvb met het hele gezin) deel te nemen.

Prijzen en voorwaarden variëren telkens per thema-dag. Volg de 
facebookpagina BEELDerig op de voet, zo ben je als eerste op de hoogte van 
de thema-dagen. 



Haal het maximum uit je beelden.

Een houten fotoblok op je  bureau, een canvas 
voor de grootouders, een stoefboekje voor in 

de handtas van meter,... *

Wedden dat je met deze producten nog veel 
langer nageniet van je fotosessie?

* Bestel tijdig je fotoproducten. Behalve prints hebben 
ze een gemiddelde levertermijn van 3 weken
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formaat prijs formaat prijs

10 x 15 cm   35,00 euro   8 x 8   cm   30,00 euro

13 x 18 cm   40,00 euro 15 x 15 cm   40,00 euro

20 x 30 cm   50,00 euro 20 x 20 cm   45,00 euro

30 x 45 cm   90,00 euro 30 x 30 cm   80,00 euro

50 x 75 cm 165,00 euro 50 x 50 cm 105,00 euro

Unieke houten blokjes waarbij de foto op 
het hout wordt overgedragen. De blokjes zijn 
twee cm dik en kunnen makkelijk vrijstaand op 
bijvoorbeeld een kast of bureau geplaatst worden. 
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Uiteraard kun je zelf aan de slag gaan met 
de bestanden die je aankocht.  Er zijn 
talloze spelers op de markt bij wie je makkelijk en 
aan budgetvriendelijke prijzen prints laat maken. 
Wie  toch graag investeert in een duur-
zame, professionele print op kwaliteitsvol 
papier, kan hiervoor beroep doen op BEELDerig.

formaat prijs

10 x 15 cm  7,00 euro

13 x 18 cm  9,00 euro

20 x 30 cm 15,00 euro

30 x 45 cm 30,00 euro

40 x 60 cm 40,00 euro

50 x 70 cm 50,00 euro

* Prints  beschikbaar in pearl, lustre en glossy. 
 

C
a

n
v
a

s

De canvassen van BEELDerig worden geprint 
op hoogwaardig kwaliteitsdoek en krijgen een 
extra vernislaag om het doek optimaal te 
beschermen en langer te kunnen bewaren. Het doek
wordt opgespannen op een 
houten frame van 19 mm of van 45 mm.

formaat 

frame

19 mm

prijs formaat 

frame

45 mm

prijs

20 x 30 cm     55,00 euro  20 x 30 cm    70,00 euro

30 x 45 cm     80,00 euro 30 x 45 cm  105,00 euro

40 x 60 cm   115,00 euro 40 x 60 cm  140,00 euro

70 x 100 cm   250,00 euro 70 x 100 cm  295,00 euro

50 x 75 cm 165,00 euro 50 x 50 cm 105,00 euro

* Had je een ander formaat in 
gedachten? Stuur me en mailtje met de gewenste 
afmetingen en ik bezorg je een offerte op maat.
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Een prachtig alternatief voor een canvas is het 
houten frame. Je print wordt verlijmd op een 
houten vlak en nadien mat gelamineerd, wat voor extra 
bescherming van je print zorgt.. De zijkant van het 
frame heeft een witte of zwarte kleur (de keuze is aan 
jou) en is achteraan voorzien van een ophangsysteem.

Houten frames kun je verkrijgen in alle  gewenste  for-
maten, van 20 x 30 cm tot een lengte van 2 meter breed.

Prijzen op aanvraag.
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Mooi houten doosje, verkrijgbaar in 
verschillende kleuren en bekledingen, met daarin zes 
fotoprints verlijmd op stevig karton. Zo kun je 
elke dag weer een ander beeld tentoonstellen.
De prints hebben formaat 13 x 18 cm.

100  euro per doos met  6 prints, extra prints mogelijk aan 
6 euro per extra print,. Per doosje maximum 20 prints.
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Leuk om cadeau te doen of om jezelf te ver-
wennen en bvb op je bureau te plaatsen.
Wit gelamineerd blok, formaat 10 x 15 cm,  
voorzien van een 10 x 15 cm print. Kan zo-
wel liggen als rechtop geplaatst worden. 

Blokje met aan foto op één zijde: 30 euro.
Blokje met foto op beide zijden: 38 euro.
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Houten box, voorzien van twee glazen wan-
den, perfect om je beelden te bewaren en elke 
dag weer een nieuwe favoriet uit te kiezen.  De 
fotoprints zijn verlijmd op ee n stevig karton.
Verkrijgbaar in hout, wit of zwart en ver-
schillende formaten. Prijs op aanvraag.
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Een leuk hebbedingetje dat je makkelijk kan mee-
nemen in je handtas maar dat ook mooi presen-
teert op een bijzettafeltje, een kastje of bureau is 
het harmonica-stoefboekje. Het kaftje werd over-
trokken met leder (beschikbaar in verschillende 
kleuren)en biedt ruimte aan minstens 6 beelden* .
De prints worden manueel in het boekje gekleefd.

45,00 euro per boekje

* enkel bestanden die  deel uitmaken van je aangekochte 
selectie kunnen opgenomen worden in het harmonicaboekje 
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Voor sommige gelegenheden is het fijn als je foto kan 
opgenomen worden in een ontwerp voor een wikkel 
van een bellenblazer, chips of snoep, een sticker voor 
een snoepdoosje of waarbij de foto rechtsreeks op 
een doopsuikerdoosje wordt geprint. 

Ideaal voor geboortes, communies, lentefeesten, 
trouwbedankjes...

Per  ontwerp betaal je 30,00 euro voor opmaak- en 
opstartkosten .  Voor het drukwerk bezorg ik je graag 
een persoonlijke offerte op basis van het gewenste 
aantal. 

Snoepzaklabels

Ter illustratie

Geprint Schuifdoosje 6,5 x 7 cm

Stickers - rond of vierkant, verschillende formaten



kaartjes

De ontwerpen van volgende kaartjes zijn vooraf bepaald. Ze worden 
voorzien van jouw beelden, met aangepaste naam en datum. Daar waar een 
tekening voorzien is, kan ook een andere tekening voorzien worden. Ook 
de kleur van de kleurvlakken op het kaartje worden aangepast in functie 
van het beeld. Op die manier worden de beelden en het ontwerp netjes op 
elkaar afgestemd. 

kies een beeld uit je gemaakte fotoselectie
naam en datum 

worden aangepast

vectortekening kan aangepast worden, 
keuzemogelijkheden verderop in de brochure

kleur van dit vlak wordt aangepast aan de 
kleuren die in de foto voorkomen

Kaart 1

10 x 15 cm - recto/verso - maco mat 300 gram

Kaart 2

10 x 15 cm - recto/verso - maco mat 300 gram



Kaart 3

10 x 15 cm - recto/verso - maco mat 300 gram

Kaart 4

10 x 21 cm - recto/verso - maco mat 300 gram

Prijzen

Kaart 1 - 2 - 3

Kaart 4

  20 stuks -   65,00 euro
  30 stuks -   75,00 euro
  40 stuks -   85,00 euro
  50 stuks -   90,00 euro
  60 stuks -   95,00 euro
  70 stuks - 100,00 euro
  80 stuks - 105,00 euro
  90 stuks - 110,00 euro
100 stuks - 115,00 euro

  20 stuks -   75,00 euro
  30 stuks -   85,00 euro
  40 stuks -   95,00 euro
  50 stuks - 100,00 euro
  60 stuks - 105,00 euro
  70 stuks - 110,00 euro
  80 stuks - 115,00 euro
  90 stuks - 120,00 euro
100 stuks - 125,00 euro



Vectoren

ballerina

ballon

bambi

bloem

bril

dino 1

dino II

pijl&boog

poes

prinses

controller

snor

spuitbus

vliegtuig

hoofdtelefoon

sportwagen

paard

skater



uniek ontwerp

Voor sommige gelegenheden, bijvoorbeeld een geboortekaartje, heb je 
graag een uniek en op maat gemaakt ontwerp. Ook dat is mogelijk! 
Op basis van de foto die je selecteerde uit de BEELDerige fotoshoot , de 
tekst die je aanlevert en de richlijnen die je me meegeeft, maak ik voor jou 
een voorontwerp. Op basis daarvan verfijnen we samen het kaartje tot het 
helemaal goed zit en volledig aan je wensen voldoet. 

Kostprijs voor het ontwerp: 145,00 euro. 
In deze prijs zitten kosten voor drukwerk niét inbegrepen. 

geboortekaartje Lux



Heb je nog vragen, ben je op zoek naar een product dat je hier niet terug-
vond, wil je graag een portretsessie boeken? Ik hoor graag meer van je op 

info@beelderig.be. 

Wil je op de hoogte blijven van de laatste nieuwe weetjes, de speciale 
mini-sessies of de thema-dagen en zie je graag welke nieuwe producten  

voor jou heeft uitgeselecteerd? Word dan als de bliksem fan van de 
BEELDerig facebook-pagina op www.facebook.com/BEELDerig.

BEELDerig plaatst graag wat resultaten van je shoot op de website en 
facebook-fanpagina.  Heb je liever niet dat dit gebeurt, verwittig je me dan even per mail?

BEELDerig - Sieglinde Wuyts - info@BEELDerig.be


