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De tarieven  

computer herstellingen 

Deze bedraagt 5 euro per uur met een maximum factuur van 15 euro computer ENKEL VOOR LEDEN 

en zonder de bijkomende kosten van de onderdelen. 

De prijzen van de onderdelen krijg je op voorhand te horen zodat je al dan niet nog kan beslissen de 

herstelling te laten uitvoeren. 

scooter herstelling  

Deze bedraagt 7  euro per uur met een maximum factuur van 28 euro 

per scooter EN ENKEL VOOR LEDEN en  zonder de bijkomende kosten van de onderdelen, 

de prijzen van de onderdelen krijg je op voorhand te horen zodat je al dan niet kan beslissen de 

herstelling te laten uitvoeren. 

Grafisch werk  

10 euro per gemaakte opdracht ENKEL VOOR LEDEN  

je 3 uitvoeringen krijgt om je definitieve keuze uit te maken. 

hier bij komen dan nog de druk kosten.  

Tuin hulp  

De kosten van het onderhoud kunnen afgerekend worden op basis van het aantal gewerkte uren en 

de materiaalkosten maar het is ook mogelijk om een bepaald budget af te spreken waarbinnen we 

moeten blijven.  de  prijs is  7 euro met een maximum factuur van 28 euro  VOOR LEDEN . Hier 

kunnen nog materiaalkosten en andere kosten (bijvoorbeeld voor het afvoeren van tuinafval, kosten 

containerpark. voor meststoffen, voor planten,…) bijkomen. 

Vraag gratis je offerte. 

COMMUNIE EN LENTEFEESTEN 

Een communies-hoot kost 35 euro . 

Voor deze prijs gaan we samen ongeveer 1 à 2 uur op pad (op een 

locatie naar keuze). 

Nadien worden de foto's bewerkt en ontvang je deze op USB-stick. (ongeveer 75 foto's) 

Zwangerschaps-shoot:  30 euro -1 à 1,5 uur fotoschoot -1 à 1,5 uur 

nabewerking foto's 
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Ben je op zoek naar een fotograaf voor je familiefeest, BBQ of evenement. Dan ben je 

bij mij aan het juiste adres. 

  2 uur: 35 euro 
  3 uur: 50 euro 

5 uur: 65 euro 
6 uur: 80 euro 

Natuurlijk zijn er ook nog andere formules mogelijk. 

HUWELIJK 

Voor een huwelijksshoot kan er gewerkt worden met verschillende formules.  

Ik zet ze graag even opeen rijtje. 

- Small: 95 euro- 8 uur fotografie 8 uur bewerking 

foto's 

foto's op USB-stick 

- Medium: 130 euro 10 uur fotografie 

10uur bewerking foto's 

foto's op USB-stick 

- Large: 170 euro - 12 uur fotografie - 

12 uur bewerking foto's 

foto's op USB-stick 

-All-in: 200 euro - 14 uur fotografie - 

14 uur bewerking foto's 

foto's op USB-stick 

Ook kan je me inhuren voor enkele uren 
Ook kan je me inhuren voor enkele uren 
▪ 1u:20 euro, 
▪ 2 uur: 35 euro, 
▪ 3u: 50 euro, 
▪ 4 uur: 65 euro, 
▪ 5 uur: 80 euro 

FAMILIE EN KINDEREN EN HUISDIEREN 
Een foto-shoot op locatie duurt ongeveer 2u aan 35 euro. 
Nadien worden de foto's bewerkt en ontvang je deze op Mail. (10 foto's bewerkt) 
 
FOTOSHOOT IN STUDIO 
Wil je graag mooie foto's van je zoon, dochter of van jezelf in de studio. 
Ook dit kan. Een foto-shoot in de studio is mogelijk vanaf dat de kinderen 
zelfstandig kunnen zitten. Een foto-shoot in studio kost 20 euro en duurt 
ongeveer een uurtje.  Nadien ontvang je alle foto's in hoge resolutie waarvan 
10 bewerkt. 
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CAKESMASH 
Word je zoon of dochter 1 jaar oud en boek je graag 
een cake smash? Dan ben je bij mij op het juiste 
adres. 
▪ Een cake Smash kost 65 euro (taart en ballonnen 

inbegrepen). Hiervoor krijg je alle leuke foto's op 
mail. (ongeveer 20 foto's) 
We nemen eerst de tijd om je kleine spruit zonder 
taart te fotograferen. 
Dit is op zich al een volwaardige fotoshoot. Nadien mag hij/zij spelen met de taart.  
Plezier verzekerd!! 

Ook voor de fotoboeken, canvassen... help ik je graag verder.   

FOTOBOEKEN 
Graag geef ik enkele prijzen mee van fotoboeken met  

 ongeveer 80 foto’s: fotoboek 21x21 cm met fotocover: 
36 euro 

 fotoboek 15x11 cm met fotocover: 15 euro 
 fotoboek 21x30 cm met fotocover: 80euro 

Met de inkomsten van deze diensten worden activiteiten 
georganiseer voor onze leden Alles staat netjes op factuur 
Opgelet! enkel leden kunnen gebruikmaken van deze diensten dat wil zegge dat 
u een sociaal statuut moet hebben iedereen met één van de onderstaand 
statuten kan lid worden z 
ij dienen hier van een attest te bezorgen aan onze organisatie: 

▪ werkloosheidsuitkering 
▪ invaliditeitsuitkering 
▪ ivt en it (F.O.D uitkering) 
▪ WIGW statuut 
▪ leefloon 
▪ collectieve of budgetbeheer O.C.M.W. 
De betaling dient na ontvangst van factuur overgeschreven te worden dit kan enkel wanneer 
u onder budget begeleiding of bewind voering bent anders zal het bedrag ter plaatsen 
afgerekend worden met de bankcontact app of contant. U krijgt dan een betalingsbewijs 
onmiddellijk en de factuur per post of per email. 
Aarzel niet en neem contact met ons op. dan kijken we of jij in aanmerking komt voor deze 

diensten. 


