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HIER IS ‘EM DAN, DE BROCHURE 
MET MEER INFO OVER 
JOUW FOTOSHOOT!

Wat zit er allemaal in het pakket dat ik bestel? 
Kan ik extra digitale bestanden of  fotoproducten nabestellen?
En hoe gaat de boeking in zijn werk? 

Dat kom je nu snel te weten! 

www.suzanfastre.be
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De basisprijs van een gezins-, zwangerschaps-, koppel-, of  
communieshoot is  €255. Die van een babyshoot is €285. 
Hiervoor mogen jullie 20 hoge resolutie bestanden kiezen en 
downloaden vanuit jullie online galerij. 
 
Jullie krijgen er ook nog een album van 15x15 cm met 10 pagina’s bij!

EEN HELE BELANGRIJKE!  
WAT ZIT ER IN DE PRIJS? 
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“Maar Suzan, ik wil écht wel meer dan die 20 foto’s!”    

Dat kan natuurlijk ook, daarvoor heb ik 2 extra 

pakketten waar jullie kunnen uit kiezen. Wanneer 

jullie galerij af is, ontvangen jullie een mail met een 

link naar jullie slideshow. Zo kunnen jullie met een 

streepje muziek al genieten van de foto’s.

Na de slideshow kunnen jullie kiezen uit: 

Het Basis pakket (€0, want deze heb je al op voorhand betaald), waar je 

uit heel jouw galerij 20 foto’s kiest en kan downloaden in hoge resolutie.

Het Standaard pakket (€129), waar je 40 hoge resolutie foto’s kan 

downloaden én er bovenop ook een shopping tegoed van €20 ontvangt 

voor in de webshop.

Het Premium pakket (€149), waar je gewoon ALLE foto’s in hoge 

resolutie kan downloaden én een shopping tegoed ontvangt van €30 voor 

in de webshop! 
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INCLUSIEF DIT 
MINI ALBUM 

t.w.v. €65
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De galerij? De webshop? 
More info please! 

Wanneer de foto’s klaar zijn (en dat kunnen er snel 100 tot 
150 zijn!) upload ik ze naar een supermooie online galerij.                
Vanuit deze galerij kan jij je foto’s downloaden in hoge               
resolutie. Wat hier nog zo leuk aan is, is dat je vanuit deze 
galerij meteen met je foto’s allerlei fotoproducten kan bestel-
len. Van prints in alle formaten, tot canvassen, kalenders, … 

Je ziet ook meteen jouw foto’s op de fotoproducten. 
Bestellen is super gemakkelijk, de verzendkosten 
neem ik voor mijn rekening en de producten worden 
bij jouw thuis geleverd! Als dat niet super handig is!
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Stuur gewoon een mailtje naar suzan_fastre@hotmail.com met welke 

shoot je graag wilt boeken of  vul het contactformulier in op mijn website                                                     

www.suzanfastre.be. Ik probeer zo snel mogelijk  terug te sturen met mogelijke 

datums, locaties en de eventuele factuur.

Je kan ook betalen op de dag van de shoot zelf. Dat is geen enkel probleem.

Is de shoot nog ver weg, dan stuur ik een weekje op voorhand nog eens een reminder! 

Natuurlijk moeten we voor de buitenshoots ook het weer in de gaten houden. Mocht 

het op onze dag regenen, dan verplaatsen we de shoot uiteraard.

IK BEN HELEMAAL OVERTUIGD 
EN WIL BOEKEN! HOE? 
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Suzan Fastré Photography 

www.suzanfastre.be

Neremstraat 262 bus 3
3700 Tongeren

BTW BE0644 820 168

@suzanfastrephotography


