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Informatie (studio) fotografie: 
Omdat wij ook op locatie fotograferen, werken we op 
afspraak. Zo staat u nooit voor een gesloten deur en 
plannen wij altijd voldoende tijd voor u in voor een 
ontspannen resultaat. In het voorgesprek nemen wij uw 
wensen verder door en bespreken we de mogelijkheden. 
De studio biedt ruimte aan grote groepen en ook de tuin 
heeft volop mogelijkheden, een combinatie van binnen 
en buiten is natuurlijk mogelijk.  
De prijs van het fotograferen staat los van de afdrukken, 
want we hebben geen vaste pakketten; u kiest zelf wat 
en hoeveel u wilt afnemen.  
 
Opnamekosten standaard* foto-shoot: 

 

 

1 of 2 personen:  € 49,-  7 tot 14 personen:  € 85,- 
3 tot 7 personen: € 65,-  14 tot 20 personen:€ 99,- 

 
 

*Standaard fotograferen wij portretten en groepen in 
verschillende opstellingen, zodat er een ruime keuze is. 
Aansluitend aan een familiefoto, kunnen ook de gezinnen of 
kleinkinderen gefotografeerd worden. Deze extra studiotijd 
bedraagt € 20,- per vervolgopname. 
Groepen meer dan 20 personen kunnen, afhankelijk van de 
samenstelling, in de studio of op locatie en na prijsopgave. 
Naast de standaard- is er ook de exclusieve shoot (vanaf 
€ 95,-), met meer studiotijd, andere achtergronden, 
creatievere studiobelichting en mogelijkheid tot verkleden.  
Voorbeelden hiervan zijn cakesmash en glamourfotografie.  
 
 
 

 
Foto’s op locatie: 
Familiefoto’s aan huis, of op locatie, is mogelijk. 
Ook pasfoto’s aan (verzorgings)huis. Toeslag binnen 
Apeldoorn vanaf € 35,-, overige locaties op aanvraag.  
Trouwreportages en zakelijke fotografie: 
Reportages worden geheel naar wens van het bruidspaar                    
gemaakt, in een album of alleen de gemaakte foto’s. In een 
persoonlijk gesprek bespreken we graag de mogelijkheden. 
Bedrijfs- en productfotografie op aanvraag.  
 
Prijslijst afdrukken:          passe- 
Formaat              foto        opplakken       partout       canvas   . 
tot   15x20          € 10,-             €  7,- 
tot   20x30          € 15,-            €  8,- 
tot    30x45         € 25,-        €  10,-                € 10,-         €   60,- 
tot   40x60          € 40,-        €  17,50             € 14,-        €   80,- 
tot   50x70          €  55,-       €  25,-                € 18,-        €  110,- 
tot   60x90          €  65,-       €  35,-                € 24,-        €  130,- 
tot  70x100         €  80,-       €  45,-                € 30,-        €  150,- 
 
Formaten groter dan 70x100, op hout, aluminium,(dibond, 
plexi)glas of ander materiaal, op aanvraag. 
Overname onbewerkte JPG bestand á € 25,-, vanaf tien 
stuks een aangepaste prijs . 
Bewerkingen en montages na prijsopgave. 
 
Foto’s in een lijst naar keuze, met of zonder passe-partout 
kunnen door ons geleverd worden. 
 
 
 

Fotografie van Aken werkt op afspraak, 
ook ’s avonds en in het weekend.  

Vragen? Een afspraak maken? : 06 – 53 69 11 19 
 
 

 
 

De studio is gelegen op slechts 5 minuten lopen vanaf 
het centraal station van Apeldoorn. 

Veel gratis parkeerruimte bij de studio, 
dus ook uitstekend bereikbaar voor minder validen. 

 
 

Geen pin mogelijkheid. 
Betalingen bij opname en afhalen fotowerk, 
contant, betaalverzoek of mobiel bankieren. 

 
 

 


