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Werkwijze en mogelijkheden
Eerste Communie, Lentefeest, Vormselfeest… allemaal belangrijke momenten in het leven van de jongeren,
vaak gepaard gaand met een leuke familiefeest. Voor deze gelegenheden is iedereen dan ook piekfijn uitgedost
en wil iedereen er een prachtig en tof feestje van maken.
Het meest gebruikelijk is dat je de genodigden dan een foto bezorgt van het kind. De jongste jaren is er een
trend waarbij velen zelf foto’s nemen om de kosten te drukken. Hierdoor krijg je dan vaak veel minder
kwaliteitsvolle foto’s te zien… Té dure fotoreportages / bedankingskaartjes liggen vaak aan de oorzaak van dit
fenomeen… of vooral ook de onwetendheid dat er wel nog betaalbare alternatieven zijn… Eén van deze is
Fotografie Christ Vilez.
Een beetje anders dan de meeste werk ik een sessie af, waarbij ik alle foto’s op DVD geef in hoge resolutie. U
bent dus niet verplicht om ook bedankingskaartjes te laten ontwerpen/afdrukken door mij.
De mogelijkheden van een fotosessie zijn samengevat in twee mogelijkheden: een sessie in studio of een sessie
op locatie.


Fotosessie in studio: ik beschik niet zelf over een studio, maar kan wel gebruik maken van de studio
van de fotoclub waar ik lid van ben. Deze is gelegen in Maarkedal, nabij Ronse. Een sessie in studio
kost 100 euro, incl btw. Bij het maken van communiefoto’s in studio, stel ik steeds voor dat broer/zus
en ouders ook mee gaan op de foto. De laatste minuten van de sessie maken wij hier tijd voor. Dit is
een leuk extraatje en kan misschien dienen om uw huiskamer op te vrolijken!
De sessies in studio zijn voornamelijk met een witte en/of zwarte achtergrond. Een sessie duurt
ongeveer 1 uur.



Fotosessie op locatie: U kan zelf uw locatie kiezen. Dit kan een mooie tuin van een familielid, een
kinderboerderij, de zee, de duinen, een speelplein,… zijn. U kan ook meerdere locaties in de nabije
omgeving combineren zodat u meer diversiteit in de foto’s hebt… Ook hier stel ik steeds voor om op
het laatste met het ganse gezin op de foto te staan.
Een sessie op locatie duurt ook ongeveer 1 uur. Hierbij wil ik ook meteen zeggen dat dit een richtlijn is,
het resultaat is vooral van belang. Indien nodig neem ik langer dan 1 u foto’s om een prima resultaat
te waarborgen! De kostprijs voor een sessie op locatie bedraagt 100 euro, incl 25 km
vervoersonkosten.

U krijgt van deze twee mogelijkheden steeds alle foto’s op een houten USB stick in een houten doosje. De
foto’s staan zowel in kleur als in zwart-wit. Héél belangrijk is hierbij ook dat de foto’s in groot formaat, hoge
resolutie staan. Waarom belangrijk? Omdat u enkel zo zelf kwaliteitsvolle afdrukken of ontwerpen kan maken.
U kan dus zelf ook foto’s op doek bestellen om in de living te hangen!
Wanneer U echter beslist om mezelf ook de ontwerpen, afdrukken, foto’s op doek laat maken, dan zijn er weer
een aantal mogelijken binnen mijn aanbod:
-

Bedankingskaartje 15 cm op 10 cm: 1.80 euro per stuk.

-

Bedankingskaartje 21 cm op 9,5 cm: 2.00 euro per stuk.

-

Bedankingskaartje 12 cm op 12 cm: 2.00 euro per stuk

-

Uitnodiging 15 cm op 10 cm: 1.80 euro per stuk.

-

Uitnodiging 21 cm op 10 cm: 2.00 per stuk
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-

Extra houten USB stick in houten doosje: een extra exemplaar als geschenk. Dit item wordt
aangeboden tegen 40 euro per stuk.

-

Foto op doek: een canvas siert uw living…tegen betaalbare prijs
20 x 20 cm

20 x 30 cm

30 x 40 cm

40 x 40 cm

15 €

30 €

35 €

45 €

40 x 50 cm

40 x 60 cm

50 x 70 cm

60 x 60 cm

50 €

55 €

60 €

70 €

60 x 80 cm

60 x 90 cm

70 x 70 cm

80 x 80 cm

75 €

80 €

85 €

90 €

90 x 90 cm

90 x 120 cm

90 x 160 cm

95 €

105 €

135 €

-

-

Speciale kortingen: Onze prijzen zijn heel scherp. Wij geven wél kortingen aan een gezin die twee
communicanten heeft in hetzelfde jaar. Alle prijzen van beide sessies zijn dan – 10%.
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Contact
Ik probeer alles zo goed mogelijk uit te leggen, rekening houdend met de wensen van de klanten. Indien U
echter nog vragen hebt, of U heeft nog andere wensen, aarzel niet mij te contacteren hiervoor! Mensen
spreken mensen, goeie afspraken maken goede vrienden!
Per post, of thuisbezoek (enkel na afspraak!)
Fotoreportages Christ Vilez
Motestraat 6 bus 5 te 8850 Ardooie
Via GSM:
0479 92 87 59
Via e-mail:
christ.vilez@telenet.be
Website:
www.christvilez.be

Succes met de verdere voorbereidingen van deze mooie dag!
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