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Britt Goos Fotografie

Over mij

Ik ben Britt, 25 jaar oud. Van beroep ben ik kleuterjuf en die grote passie
voor kinderen weerspiegel ik op mijn bijberoep als fotograaf.
Mensen gelukkig maken met mijn foto's geeft mij een enorm goed
gevoel. Het is belangrijk om herinneringen vast te leggen, om er iets
tastbaars aan over te houden, momenten die je kan blijven koesteren.

Inhoud

01

02

Studio
De studio werd ingericht met warme, neutrale tinten en een cosy en
huiselijke touch.

03
Werkwijze
Hier vindt u meer informatie over de werking.

04
Prijzen
Hier vindt u mijn aanbod en de prijzen.

05
Contact
Wil je graag jullie mooiste momenten vastleggen?
Neem dan zeker contact op.

www.brittgoosfotografie.be

Welkom
Fijn dat jullie de weg naar Britt Goos Fotografie hebben gevonden.
Jullie dierbare momenten samen zijn mooie en belangrijke herinneringen die
je voor altijd zou moeten koesteren.
Zo kan je telkens opnieuw terugblikken op de mooiste momenten van je
leven.

-Britt

Over
“Creating memories
with you.
For you.

Fotografie is een passie van mij.
Deze is verschillende jaren geleden ontstaan.
Het begon heel onschuldig met foto’s
nemen op familiefeesten tot het maken van
vakantiekiekjes. Deze passie groeide alleen
maar verder uit. Tot ik in 2020 de stap
maakte om van mijn hobby mijn bijberoep
te maken.
Ik vind het belangrijk dat jullie zich goed
voelen tijdens de reportage. Dat je jezelf kan
zijn is voor mij daarom van groot belang.
Mensen gelukkig maken met mijn foto's
geeft mij een enorm goed gevoel.
Het is belangrijk om herinneringen vast te
leggen, om er iets tastbaars aan over te
houden, momenten die je kan blijven
koesteren.
Met hart en ziel zorg ik ervoor om jullie een
mooi eindresultaat te bezorgen.
Ik kijk er naar uit om deze speciale
momenten met jullie te mogen delen.

www.brittgoosfotografie.be

Studio
Deze is ingericht met warme, neutrale tinten en een cosy en huiselijke touch.
De studio wordt verlicht aan de hand van daglicht.
Omwille van de inrichting en sfeer kan ik jullie speciale momenten op een
pure en spontane manier vastleggen.

WERKWIJZE

01. Boeking

Interesse in het boeken van een fotoreportage? Super fijn!
Dit kan door contact met me op te nemen via het contactformulier op mijn website of
via Instagram/Facebook. Zo snel als mogelijk neem ik verder contact met jullie op om
een datum en locatie (buitenlocatie/ studio) af te spreken.
Ik heb een client closet waar je gebruik van kan maken (jurken voor vrouwen en kledij
voor kinderen van maat 50 t.e.m. 82). Indien je hier graag gebruik van maakt mag je dit
vooraf doorgeven.
De week voor de fotoreportage stuur ik een betaalverzoek. Deze dient vooraf betaald te
worden. Indien u liever cash betaald is dat ook mogelijk op de dag van de shoot zelf.

02. Shootdag
Op de afgesproken datum, tijdstip en locatie spreken we af. Gelieve op tijd te zijn zodat
andere eventuele shoots niet in gedrang komen. Tijdens de shoot geef ik jullie enkele
aanwijzingen of kleine opdrachtjes zodat de shoot ontspannen kan verlopen.

03. Na de shoot
Na de shoot ga ik aan de slag met de nabewerking van jullie foto's en is er een maximum
termijn van twee weken voordat ik de foto's digitaal aflever. Alle geslaagde foto's zullen
bezorgd worden via een online galerij of een USBstick als er voor deze optie werd
gekozen.

04. Producten
USB €10
Mini album (meer info verder in brochure)

www.brittgoosfotografie.be

TIPS EN TRICKS
01. KLEDING, KLEUREN, ATTRIBUTEN
kleuren
Kies voor zachte, lichte, warme en/of pastelkleuren. Zo zorg je voor
rustige foto’s. Vermijd felle kleuren.
comfortabel
Heel belangrijk is dat je je comfortabel voelt in je kledij. Je straalt uit hoe je
je voelt, zo zal je ook ontspannen op de foto staan.
rust
Kies voor effe kledij, wol, kant, linnen, zijde,..
Kies liever geen drukke prints, patronen of logo’s.
afstemmen
Belangrijk is om je kledij af te stemmen op elkaar als je met meerdere
personen bent. Dit wil niet zeggen dat iedereen er hetzelfde moet uitzien.
algemene tips
haal je broekzakken leeg
liever geen haarelastiekjes om je pols
geniet van de fotoshoot ;)
attributen
Tijdens de shoot mag u vrijblijvend gebruik maken van mijn client closet,
accessoires en attributen.
.

www.brittgoosfotografie.be
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PRIJZEN
GEPOSEERDE NEWBORN

LIFESTYLE NEWBORN

2 à3 uur shoot

+/- 1 uur shoot

Client closet

Client closet

Newborn props

Newborn props

Alle geslaagde foto's

€175

Alle geslaagde foto's

LOVE & FAMILY (tem 6 personen)

€150

BABY / SITTER

+/- 1 uur shoot
Client closet

+/- 45min. shoot

Alle geslaagde foto's

€150

CLient closet

> 6 personen

€160

Alle geslaagde foto's

www.brittgoosfotografie.be

€ 150

PRIJZEN
CAKESMASH

CAKESMASH MET MELKBAD

1 uur shoot

1 uur shoot

Client closet

Client closet

Waterbadje

Melkbadje met bloemen/fruit

Alle geslaagde foto's

€ 165

Alle geslaagde foto's

COMMUNIE

€ 175

HUWELIJK

+/- 1 uur shoot
Alle geslaagde foto's

€ 150

www.brittgoosfotografie.be

Prijs op aanvraag

FAQ
Wat bij slecht weer?
Het weer hebben we niet in de hand, als u een fotoreportage heeft geboekt op een
buitenlocatie hou ik die week het weer nauwlettend in de gaten.
Indien het weer het niet toelaat (bijvoorbeeld bij regen) neem ik contact met jullie op en
zullen we de reportage verplaatsen naar een andere dag.

Ik ken geen leuke locaties in de buurt, is dat een probleem?
Dat is geen enkel probleem.
Ik ken meerdere leuke locaties in de buurt en in samenspraak zullen we er een
uitkiezen.

Ik vind geen gepaste outfit, wat moet ik doen?
Geen zorgen, u mag gratis gebruik maken van mijn client closet.
Op mijn website vinden jullie enkele kledingtips die jullie op weg kunnen helpen.
Twijfel je over een kledingstuk? Ik help je graag verder!

Worden mijn foto's gebruikt op social media/ de website?
Dat kan zeker.
Bij het boeken van een shoot moet u een formuliertje invullen. Hierbij moet u akkoord
gaan met de algemene voorwaarden (waarin dit vermeld wordt).
Indien u dit liever niet wil, gelieve dit vooraf duidelijk aan te geven.

Wanneer zijn mijn foto's klaar?
Na een maximumperiode van 2 weken ontvang je de fotogalerij.

"DE FOTO'S ZIJN WEER
PRACHTIG ZOALS ALTIJD! "

"100 KEER BEDANKT VOOR DE
MEGA MOOIE FOTO'S!"

Reviews

"DE TRANEN ROLDE OVER
MIJN WANGEN VAN
ONTROERING.
WAT EEN PRACHTIGE FOTO'S.
WE KRIJGEN ER NIET GENOEG
VAN, SUPER MOOI!"

"WAUW, ECHT SUPER HARD
BEDANKT.
WE ZIJN ER HEEL BLIJ MEE
DANKUWEL VOOR DE TOFFE,
AANGENAME SHOOT EN DE LEUKE,
MOOIE FOTO'S."
"ZE ZIJN ECHT SUPER
MOOI!
DANKJEWEL, WE GAAN
ZEKER NOG TERUGKOMEN
BIJ JOU!"

"We take photos as a return
ticket to a moment."

LET'S DO THIS

CONTACT US
Meren 34
2250 Olen
www.brittgoosfotografie.be
britt.goos@hotmail.com
(BE0745.892.287)

www.brittgoosfotografie.be

