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We fotograferen ongeveer 1 uur zodat u een ruime 
keuze heeft en alles rustig verloopt.  Iedereen is 

welkom, van 1 persoon tot een grote groep.  

Bijna alles wordt piekfijn afgewerkt in ons  eigen  

professioneel labo op korte termijn.  

TIP: 

Vergeet oma opa meter peter niet!  

Zij ontvangen graag mooie foto's 

van hun kleinkinderen.  

geschenkbon             

altijd een geslaagd idee 

STUDIO
 FOTOGRAFIE 

een foto is geen product   

maar een gevoel,  

het moet je raken. 

†   S T U D I O  S M I T Z    ¢ 

Wilt u een professionele fotoshoot laten maken 
door ons, 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.

STUDIO SMITZ 
09 377 17 99 • INFO@SMITZ.BE 

MARKT 3   9900 EEKLO 

WWW.SMITZ.BE 
WWW.FACEBOOK.COM/STUDIOSMITZ

 
10%  korting 

op de EERSTE bestelling binnen de maand    na de fotoshoot
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Studio fotografie 
We fotograferen 1 uur, iedereen is welkom,                   
geen meerprijs voor meer personen. 

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

Regelmatig doen wij ook uitzonderlijke studio-acties.  Kijk op Facebook, het plaat-selijk reclameblad en onze website.

formaat

dik 

foto 

papier

canvas 

doek 

aluplaat 

of 

op hout

acrylglas 

10/15 cm 7 �

13/18 cm 7 �

15/20 cm 9 �

20/30 cm 20 �

25/38 cm 30 �

30/40 cm 50 � 135 � 125 � 145 �

40/60 cm 65 � 170 � 150 � 170 �

50/75 cm 110 � 230 � 230 � 230 �

60/90 cm 120 � 300 � 285 � 285 �

Groter ook mogelijk = prachtige ‘‘blikvanger‘ in huis    

wij leveren kaders in alle soorten en maten 

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

 of 
U neemt geen pakket, dan betaalt u de fotoshoot 
van 1 uur in de studio 85 � en de gekozen foto’s. 

Pakket: fotoshoot + presentatie + 6 of 10 foto’s  

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

Kaderdoos + 6 foto’s                               135 �

Kaderdoos + spiraalalbum + 6 foto’s       155 �

Houten 3D kaderbox + 6 foto’s             175 �

Doos + fotostaander +10 foto’s              200 �

digitale beelden 10 x lage resolutie  155 �

Wenst u meer # foto’s in de presentatie per extra foto  7 �

Pakket: fotoshoot + fotoboek                    
boek formaat 20/20 cm met  20 foto’s

Luxe fotoboek 255 �

Luxe linnen fotoboek+ luxe doos                290 � 

persoonlijke tekst op boek en doos                 +  30   �

Leuke attentie:stoefboekje incl 5 foto’s         37 �


