
We fotograferen ongeveer 1 uur zodat er een ruime keuze is 
en alles rustig verloopt.  Iedereen is welkom, van 1 persoon 

tot een grote groep.  

  

Heeft u een Bongo Bon ?  
We fotograferen 30 minuten in de studio. 

Inbegrepen zakalbum met 5 foto’s. 
Geen digitale beelden inbegrepen. 

TIP: 

Vergeet oma opa meter peter niet!  

Zij ontvangen graag mooie foto's 

van hun (klein)kinderen.  

geschenkbon             

altijd een geslaagd idee 

PORTRET
 FOTOGRAFIE 

Collect moments 
not things 

with pictures 

  

                FOTO     S t u d i o  S m i t z     

Wilt u een professionele fotoshoot laten maken , 
een herinnering waar je jaren plezier aan beleeft ?  
Laat dit dan doen door een echte vakfotograaf.  
We maken een reeks spontane, eigentijdse en  

originele opnamen. 

Kom vrijblijvend de mogelijkheden ontdekken.

FOTO    STUDIO SMITZ  

09 377 17 99 • INFO@SMITZ.BE 

MARKT 3   9900 EEKLO 

VOLG ONS OP FACEBOOK EN INSTAGRAM 

WWW.SMITZ.BE 

 
5%  korting 

op de EERSTE bestelling binnen de maand    na de fotoshoot

NIEUW 
Inclusief digitale beelden 

bij foto pakket

mailto:info@smitz.be
http://www.smitz.be
mailto:info@smitz.be
http://www.smitz.be


We fotograferen 1 uur, iedereen is welkom,                   
geen meerprijs voor meer personen. 

Beelden worden in een beveiligd online album geplaatst.  U kan thuis 
rustig kiezen maar uiteraard ook bij ons in de winkel met advies. 

Losse foto’s  

U neemt een pakket  
inclusief 1 uur fotoshoot - presentatie met foto’s -  

+ digitale versie van de geprinte beelden 
 of 

U neemt geen pakket, dan betaalt u de fotoshoot van  
1 uur in de studio 110 � en de gekozen losse foto’s 

Pakket: fotoshoot + presentatie + 8 foto’s  +  
digitale versie van de geprinte beelden 

foto’s formaat 10/15 cm  - 15 /15 cm  -  13/18 cm

Kaderdoos + 8 foto’s                                        175 �

Houten 3D kaderbox + 8 foto’s                  225 �               

Showdoos + fotostaander +10 foto’s              260 �

houten rondbox + kader + 8 foto’s                 270 �

Wenst u meer dan 8 # foto’s       per extra foto   8 �             
                                                   inclusief digitaal beeld

Pakket: fotoshoot + fotoboek  + 

digitale versie van de geprinte beelden   

 boek formaat 20/20 cm met  20 foto’s of 26 foto’s

Luxe fotoboek met fotocover  (20 foto’s)          290 �

Luxe linnen fotoboek+linnen doos  (20)           350 � 

Luxe linnen fotoboek+houten doos (26)          390 � 

Wenst u meer dan 20 # foto’s       per extra foto 9 �           

                                                   inclusief digitaal beeld

Leuke attentie:stoefboekje incl 5 foto’s    47 �

formaat

dik 
foto 

papier

canvas 

doek 

aluplaat 

of 

op hout

acrylglas 

10/15 
cm

� 8

13/18 
cm

� 8

15/20 
cm

� 10

20/30 
cm

� 25

30/45 
cm

� 55 � 150 � 150 � 160

40/60 
cm

� 75 � 185 � 175 � 185

50/75 
cm

� 110 � 265 � 250 � 265

60/90 
cm

� 140 � 335 � 300 � 300

Groter ook mogelijk = prachtige ‘blikvanger‘ in huis    

wij leveren kaders in alle soorten en maten 

Extra’s                   5 % bij vroegbestelling niet geldig 

op locatie ruime regio Eeklo                       + 75 � 

alle beelden digitaal lage resolutie           + 175 � 

alle beelden digitaal hoogste resolutie     + 370 � 

newbornshoot voorzien we extra tijd           + 50 � 

Regelmatig doen wij ook uitzonderlijk acties.  Kijk op Face-book, Instagram en onze website.


	Losse foto’s

