
BROCHURE 2023
COMMUN�E & LENTEFEEST



JULLIE HEBBEN EEN FEESTBEEST IN HUIS

De communie of het lentefeest is een belangrijk
moment in het leven van je zoon of dochter. Familie en
vrienden worden uitgenodigd om samen te vieren,
terwijl zoon- of dochterlief geniet van alle aandacht.

Je zorgt voor de perfecte outfit en een lekkere maaltijd.
Een andere traditie die hierbij hoort, is het maken van
“communiefoto’s”. Deze foto’s zijn een mooie
herinnering aan deze belangrijke dag. 

Wil jij ook graag foto’s van zoon/dochter in zijn/haar
prachtige outfit, op een mooie locatie? 

Ontdek in de brochure hoe ik je hierbij kan helpen!



WAT IS MIJN STIJL?

Elke fotograaf heeft zijn eigen stijl, zowel van
fotograferen, als van bewerken. Dit maakt elk van ons
anders én uniek. 

Wil je graag echtheid en vooral je kind zien zoals hij/zij is? Een nabewerking die
een 'moody'-sfeer uitstraalt? 

Lees verder, je zit bij mij helemaal juist!

Als ik klanten vraag om mijn stijl te omschrijven hoor ik steevast
zaken als natuurlijk, warm en sfeervol. Een mooi compliment als je
het mij vraagt. Ik hou ervan om mensen vast te leggen zoals ze echt
zijn, misschien iets wat eigenzinnig en creatief, maar hey ook ik blijf
wie ik ben ;) 

Liefs,
Carolien.





INVESTERING

MINI-SESSIE MIDI-SESSIE MAXI-SESSIE

30 minuten
 

Locatie naar keuze 
(verplaatsing 15km vanuit Balen incl., daarna

€0,40/km)

 
Enkel foto's van het feestbeest

 
5 digitale beelden in HR te 

kiezen uit online galerij 
 
 
 
 
 

€70,00
 

60 minuten
 

Locatie naar keuze 
(verplaatsing 15km vanuit Balen incl., daarna 

€0,40/km)

 
Enkel foto's van het feestbeest

 
15 digitale beelden in HR te 

kiezen uit online galerij
 

10 bedankkaartjes inbegrepen
 
 
 

€115,00
 

60-90 minuten
 

Locatie naar keuze 
(verplaatsing 15km vanuit Balen incl., daarna 

€0,40/km)

 
Ook gezinsfoto's mogelijk

 
30 digitale beelden in HR te 

kiezen uit online galerij
 

15 bedankkaartjes inbegrepen
 
 
 

€145,00
 





HOE GA IK TE WERK?

Ben je helemaal overtuigd? Dan hoef je enkel maar het
contactformulier op mijn website in te vullen of mij een
mailtje te sturen. Ik stuur je daarna mijn online agenda
door zodat je zelf een gepaste datum/moment kan
reserveren.

We zoeken samen naar een geschikte locatie. Heb jij
leuke ideeën? Laat het me zeker weten! Soms kan een
moodboard een goed idee geven van de stijl die je wil.

Eenmaal de foto's gemaakt zijn bewerk ik ze zorgvuldig.
De afgewerkte beelden krijg je via een online galerij.
Dan is het aan jou! Je kiest zelf de mooiste foto's van je
kind en kan ze daarna rechtstreeks in de galerij
downloaden.

Heb je gekozen voor een pakket met bedankkaartjes? Ik
maak voor elk feestbeest een eigen ontwerp.

CONTACTEER MIJ

https://www.studiocarline.be/communielentefeest2023


VEELGESTELDE VRAGEN

We houden contact via e-mail of Whatsapp en spreken onderling af wat we gaan doen als de weersvoorspellingen niet
goed zijn. Het liefst verplaats ik de fotosessie zodat we toch buiten kunnen fotograferen. Dit levert de mooiste foto's op.
Als de zon niet schijnt en het is de bewolkte dag laten we de fotosessie wel gewoon doorgaan.

WAT BIJ REGENWEER?

WANNEER MAG IK DE FOTO'S VERWACHTEN?
Dat is een beetje afhankelijk van de drukte & wanneer de communie of het lentefeest gepland staat. Doorgaans lever ik de
foto's binnen twee weken aan. 

KAN IK NOG EXTRA FOTO'S AANKOPEN NA DE FOTOSESSIE?
Absoluut! Ik lever de beelden aan in een online galerij waaruit je zelf je favoriete beelden kan downloaden. Afhankelijk
van je gekozen pakket zijn dit er 5, 15 of 30. Wil je graag meer beelden omdat je er helemaal verliefd op bent? Fijn! Dan kan
je een foto per stuk (€7,50/beeld) of de volledige galerij (€80,00) aankopen.

KAN IK BIJ JOU OOK TERECHT VOOR FOTOPRINTS EN BEDANKJES?
Zeker weten! Bij het MIDI- & MAXIpakket zitten standaard 10 of 15 bedankkaartjes inbegrepen. Wens je graag extra kaartjes
om bijvoorbeeld in de klas uit te delen? Of bedankjes voor op het feest? Een fotoalbum voor meter/peter of oma/opa?
Ook daar help ik je graag mee!

NOG VRAGEN?
Die beantwoord ik met veel plezier. Je kan mij het snelste bereiken via Instagram of de contactpagina op mijn website.




