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Prijslijst 2020 Particulieren   (prijzen zijn incl. btw) 

FOTOSTUDIO 155 is sponsor van het Oogfonds 

INFORMATIE - Particulieren 
 

Fotosessie Uitgebreid € 195,- 

maandag - donderdag  overdag   € 175,- 

Studiosessie van 60 - 90 minuten waarin een uitgebreide serie opnames wordt gemaakt, 
gericht op het maken van één of enkele foto’s. 

Inclusief 45 minuten intake / overlegtijd – extra tijd: € 15,- per kwartier. 

Fotosessie Extra Uitgebreid € 295,- 

maandag - donderdag  overdag    € 250,- 

Studiosessie van 1,5 – 3 uur waarin een uitgebreide serie opnames wordt gemaakt. 
Bijzonder geschikt voor een uitgebreide familiereportage, een serie foto’s of een meerluik.  
Opnames worden gemaakt, in een aantal rondes. Dit geeft de mogelijkheid om meer 
combinaties en thema’s uit te werken of van kleding te wisselen. 

Inclusief 60 minuten intake / overlegtijd – extra tijd: € 15,- per kwartier. 

Optie: combinatie met visagie. 

Fine Art Fotosessie  € 795,- 

FOTOSTUDIO 155 biedt de unieke mogelijkheid voor het maken van een serie 
opnames met een sterk individueel karakter. Deze exclusieve shoot op maat kan 
plaatsvinden in de studio of op een locatie naar keuze. Vooraf wordt overlegd over uw 
wensen; voor de opnames wordt een dagdeel opnametijd gereserveerd. 

 

OPTIES & EXTRA’S 
Visagie  v/a € 75,- 
Fotovisagie incl. alle materialen ca. 45 minuten p.p. (incl. eventueel hairstyling) 
Extra tijd: € 35,- per half uur 

Studio Pasfoto € 15,- 
De fotosessie kan worden uitgebreid voor het maken van een serie pasfoto’s 

• Er wordt een serie van 8 stuks afgedrukt;  

• Een digitale versie (medium resolutie) is als service inbegrepen ! 

Previews online € 35,- 
Via de webserver van FOTOSTUDIO 155 kan een online een overzicht van de 
opnames worden bekeken om een keuze te maken. 
 
 
FOTOSTUDIO 155 is aangesloten bij DuPho – Dutch Professional Photographers en 
werkt volgens de gedragscode van deze beroepsorganisatie voor vakfotografen. 
Willem van der Vlies is erkend “European Photographer (FEP)” sinds 2016. 


