
I n f o r m a t i e b r o c h u r e 
FAMILIE

JODY DEIJNEN
P H O T O G R A P H Y

2 0 1 9



Inhoud

Dank je wel voor je 
interesse in mijn werk!
Als je vragen hebt, aarzel niet om 

contact op te nemen. Domme 

vragen bestaan niet!

Jody Deijnen
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Mijn doel is om jullie een prachtige 

ervaring na te laten, waar jullie met veel 

plezier en liefde op terug kunnen kijken. 

Mijn prijzen omvatten de reportage, 

hoge kwaliteitsfoto’s & mooie producten 

die je uiteindelijk zult ontvangen in 

een mooi pakket. En dat alles wordt 

natuurlijk met veel liefde en passie 

gemaakt.

Ik vind het belangrijk dat klanten zich op 

hun gemak voelen bij mij en doe daar 

dan ook altijd erg mijn best voor!

Ik probeer altijd zo goed mogelijk in 

jullie behoeften te voorzien en ben dan 

ook vrij flexibel.

Ik luister naar jullie ideeën en probeer 

daar het beste plan van aanpak bij op 

te stellen en jullie zodoende een mooie 

reportage te leveren die bij jullie past.

En nogmaals, flexibiliteit is hierin de 

sleutel, dus voel je zeker vrij om je 

wensen door te geven en ik zal proberen 

daar zo goed mogelijk op in te spelen! 

Ik vind het heel belangrijk dat je echt 

kiest voor mijn stijl van fotograferen en 

bewerken. Dus bekijk mijn portfolio en 

kijk of dat bij jullie past!

Lees dit magazine goed door zodat de 

prijsinformatie helder is en kijk naar de 

verschillende reportages en pakketten 

die ik aanbied. 

Hal lo  & Welkom

flexibi l i te i t  is  de 

s leutel ,  dus voel 

je  zeker  vr i j  om je 

wensen door  te  geven
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Buiten
Familiereportages buiten worden 

ongeveer een uur tot anderhalf uur vóór 

zonsondergang gedaan op locaties 

gekozen door de klant en mijzelf.

Ik heb een paar standaard locaties waar ik 

graag fotografeer. Uiteraard overleg ik graag 

over eventuele andere locaties, maar deze 

locaties zijn speciaal uitgekozen i.v.m. het 

mooie licht of de omgeving.

In de studio
In mijn eigen studio heb ik onder andere 

een huiselijk gevoel gecreeërd. Zo staat 

er onder andere een bed en zijn er 

grote lichte ramen. De gehele studio 

is wit gekleurd. Dit is neutraal en biedt 

geweldige mogelijkheden.

Ook in de studio vinden de reportages 

voornamelijk in de morgen plaats.
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In de categorie familie bied ik twee soorten 

reportages aan! Een familiereportage buiten 

of een familiereportage binnen (in de studio of 

gewoon bij jou thuis!).

Lifestyle
Tijdens een lifestylereportage zal ik 

jouw huis als studio gebruiken. Ook erg 

prettig voor jonge kinderen. Ze zijn op 

hun gemak thuis en kunnen tussendoor 

nog eens even wat anders doen. De 

lifestylereportage vindt vaak in de 

morgen plaats.

Puur en ongedwongen op de foto, 

ontspannen in jullie eigen huis.

Zodra ik arriveer zal ik door het huis 

lopen om te kijken welke kamers het 

meest geschikt zijn voor de reportage.

Waar is het beste licht en van welke 

kamers houd jij het meest? Vaak gebruik 

ik de woonkamer, de slaapkamer van de 

ouders en misschien de keuken. Alles 

hangt af van de lichtinval in elke kamer 

op dat moment.

Spontaan, ontspannen en puur. 
Dat is waar ik voor sta als ik een familiereportage maak!

Famil ierepor tages
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Kleding
Neutraal en tijdloos!

Geen logo’s of grote 

opdrukken tekst.

Iets waar je je op je gemak 

in voelt natuurlijk!

Probeer de kleding een 

beetje op elkaar af te 

stemmen.

Pastelkleuren werken altijd 

prima!

Persoonlijke 
accessoires
In de lifestylereportage 

vind ik het vaak leuk om 

persoonlijke accessoires in 

de reportage te betrekken 

die belangrijk voor je zijn. 

Denk hierbij aan antieke 

spulletjes uit je eigen 

kindertijd, van grootouders, 

meubelstuk uit de familie, 

dingen die van waarde voor 

je zijn. Ik kan niet beloven 

dat ik alles gebruik, maar 

laat het me weten en we 

kijken gewoon wat lukt.

Schots en scheef
Ja! Ik zeg het maar meteen, 

het zou kunnen dat ik wat 

meubels moet verschuiven 

om de beste setting te 

krijgen. Het kan dus wat 

chaotisch worden, en dat is 

prima! Het hoort erbij.

Een beetje kleur
Ik houd altijd van een 

beetje kleur. Niet te veel, 

maar een leuk kleurig 

boeket doet het altijd goed 

op de achtergrond. Witte 

lakens op bed is het beste. 

Witte kussens en een wit 

dekbed omdat dit neutraal 

is. Laat me vooraf weten 

of je dit hebt of niet! Dan 

kan ik hier rekening mee 

houden 

Omdat veel mensen met de vraag 

kampen wat nu precies aan te 

trekken geef ik graag wat advies. 

Let wel :  dit  is  al leen advies!  Geen 

stress.  Het is  vooral  belangri jk 

dat je jezelf  bent en dat j i j  je er 

prettig in voelt !

Tips  & Advies
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Duur  van de repor tage

Pakketten
Na de reportage bied ik drie verschillende

pakketten aan waaruit je kunt kiezen. Deze keuze

maak je na het zien van jouw eigen persoonlijke galerij.

Vooraf betaal je 50 euro aan om jouw reportage te 

garanderen. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op 

je gekozen pakket. 

Pri jzen

Na de fotosessie krijg je een eigen online 

galerij met wachtwoord. Hierin staan 

20 tot 30 professioneel bewerkte foto’s 

waaruit je je foto’s, aan de hand van het 

door jou gekozen pakket, kunt kiezen. 

Alle producten worden besteld bij een 

uiterst professionele leverancier en 

worden bij jou thuis afgeleverd. Digitale 

foto’s krijg je op een eigen usb-stick en 

zijn in HR formaat zonder watermerk! 

.

Betaling in termijnen
Je kunt bij Jody Deijnen Photography 

ook je pakket betalen in termijnen! Zo 

kun je vóór de shoot bijvoorbeeld al 

beginnen met betalen en is je pakket 

misschien na de reportage wel al 

helemaal afbetaald. Hier zijn geen extra 

kosten aan verbonden. Heb je hier 

vragen over? Let me know!

€ 275,00

Kies uit je eigen 

persoonlijke galerij

7 digitale bestanden 

op usb

Een 20x30 afdruk

Pakket Brons

€ 395,00

Kies uit je eigen 

persoonlijke galerij

12 digitale bestanden 

op usb

Een 20x30 afdruk

Mini-album 10x10

Pakket Zilver

€ 539,00

Kies uit je eigen 

persoonlijke galerij

ALLE digitale bestanden 

op usb

Een 20x30 afdruk

20x20 album

10% korting 

op een product naar keuze

Pakket Goud

De familiereportages nemen altijd 1,5 tot 2 uur in beslag. 

“Jody was t i jdens de 
fotoshoot  niet  a l leen 

leuk in  de omgang,  maar 
het  resul taat  was ook 

echt  erg mooi !  Het  bleek 
daarom ERG moei l i jk  om 
te kiezen : )  Ik  kan Jody 

aanbevelen aan iedereen 
die  op zoek is  naar  mooie 

foto ’s  van profess ionele 

kwal i te it ! ”
-Bart de Jong



Prints  & Producten

15x15 ............................................ € 70,00

20x20 ........................................... € 81,00

30x20 .........................................€ 130,00

Echt leer ...................... € 30,00 extra

Embossing ................ € 30,00 extra

Alle albums zijn standaard met 15 pagina’s. Elke extra pagina kost € 15,00 per stuk.

Hoge resolutie digitale foto’s kosten € 45,00 per stuk.

Albums

10x15 ............................................... € 3,90 

13x19 ............................................... € 6.45 

15x22............................................... € 8,85 

30x20 ............................................ € 15,75

24x36 ...........................................€ 22,50

30x45 ............................................€ 27,75

40x40 ......................................... € 49,50

50x75 .......................................... € 78,00

60x90 ......................................... € 112,20

Prints

mini-album ..............................€ 31,40

harmonicaboekje ................ € 11,00

giftbox 13x18 ..........................€ 60,00

giftbox 30x20 ...................... € 100,00

Bloxit 72x47 ..........................€ 250,00

Bloxit 72x72 ......................... € 300,00

Bloxit 120x72 ........................€ 350,00

Bloxit 96x96 .........................€ 350,00 

Overige
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Jody Deijnen
telefoon +31 6 50 11 96 94

e-mail info@jodydeijnenphotography.com

website www.jodydeijnenphotography.nl

Contact

Volg me ook op social media

https://www.facebook.com/jodydeijnenphotography
https://www.instagram.com/jodydeijnenphotography/
https://nl.pinterest.com/jodydeijnenphotography/
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