
Het perfecte pakket om jouw waardevolle 
moment vast te leggen.
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2023Diensten & prijzen

het werkproces 

Wat kan je verwachten?
Studiomieke biedt de pakketten met zorg en 
detail aan. Zit er geen passend pakket tussen? 
Dan kunnen we altijd kijken naar een alternatieve 
oplossing.

Pakket gekozen? Dan kan de shoot gepland worden! 
Via het online boekingsformulier laat je gemakkelijk 
je gegevens en wensen achter. Ook ga je hier 
akkoord met de algemene voorwaarden. In de 
voorwaarden staat onder anderen dat de foto’s 
eigendom zijn van StudioMieke en gebruikt kunnen 
worden voor de portfolio en socials. *bezwaar kan gemeld worden.

Een reguliere shoot geboekt? Dan zien we elkaar 
op locatie of bij StudioMieke in de studio. Voor de 
shoot krijg je een lookbook opgestuurd waar 
enkele handige (kleding) tips in staan. We gaan 
tenslotte voor de perfecte foto!

StudioMieke maakt graag van te voren kennis voor 
trouwfoto’s of andere uitgebreide fotoshoot. Dan 
kunnen de wensen alvorens besproken worden. 

Na de fotoshoot gaat StudioMieke aan de slag met 
de foto’s. Binnen 14 dagen ontvang je alle foto’s 
digitaal. Zaten er een beperkt aantal foto’s in je 
pakket? Dan krijg je alle foto’s met een watermerk en 
mag je zelf jouw favorieten uitzoeken!



Pakketten duo portret

wat studiomieke aanbiedt

Fotoshoot in 
professionele studio

Tot 15 minuten 
fotoshoot

Inclusief 1 zwart-wit 
foto en 1 in kleur

D U O
P O R T R E T

V O O R  E E N  P O R T R E T

75,-

03

Foto’s ontvang je 
digitaal

Foto’s in hoge 
kwaliteit

Foto’s zonder 
watermerk

Inclusief BTW.

Prijzen zijn altijd onder voorbehoud.

Fotoshoot in 
professionele studio

Tot 30 minuten 
fotoshoot

Inclusief 4 foto’s 
naar keus en duo portret

Foto’s ontvang je 
digitaal 

Foto’s in hoge 
kwaliteit

Foto’s zonder 
watermerk

Per extra foto 10,-

D U O  
A L L  I N

M E E S T  G E K O Z E N

165,-

02

Inclusief BTW.

voor 2 personen

Voor 2 personen
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