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DE FOTOSESSIE

De fotosessies in onze studio zijn altijd aan 59€, 
voor een fotosessie op lokatie vragen we 79€

Wat is er inbegrepen?

• de fotosessie (50 minuten)
• de viewingsessie
• 1 vergroting 20x30 cm

Wensen jullie een langere fotosessie, contacteer ons dan voor een offerte.



   

DE FOTOSESSIE



Een goede voorbereiding is van het grootste belang: hieronder vinden jullie  
de verschillende stappen in het proces die leiden naar de beste resultaten.

 
 PLANNINGSGESPREK

 'Begin With the End in Mind'

 Allereerst bespreken we wat het doel is van jullie fotosessie. 
 Wat verwachten jullie van de fotoshoot?  
 In welke stijl willen jullie de foto's graag ophangen? 
 Hebben jullie er graag een album of fotodoos bij? 
 Eventueel cadeautjes voor oma en opa, meter en peter?
 En willen jullie graag een vergroting aan de muur? 
 Zo ja , op welk plekje in huis? In welke stijl?... 
 
 Mooie portretten beginnen met een goede voorbereiding! 
 Deel gerust jullie visie met mij, vertel over jullie verwachtingen 
 en ik zorg voor de foto's en de tip-top-afwerking. 
 
 Het planningsgesprek kan in de studio (daar kunnen jullie al  
 voorbeelden bekijken) maar kan ook via een vragenlijst die  
 we jullie per mail doorsturen.

 FOTOSESSIE

 Fotoshoots kunnen op het eerste zicht wel wat stress opleveren.
 De kids moeten op tijd klaar zijn, welke kleren gaan we dragen 
 en papa moet nog overtuigd worden dat hij mee op de foto moet. 
 Fotoshoots in onze studio zijn ontspannen en relax en ik 
 leid jullie er op een leuke manier door. 
 
 In de Stijlgids vinden jullie meer info over wat mee te brengen  
 en welke kleren je best uitkiest.
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  THE PORTRAIT PROCESS
Een goede voorbereiding is van het grootste belang: hieronder vinden jullie  
de verschillende stappen in het proces die leiden naar de beste resultaten.

 
 PLANNINGSGESPREK

 'Begin With the End in Mind'

 Allereerst bespreken we wat het doel is van jullie fotosessie. 
 Wat verwachten jullie van de fotoshoot?  
 In welke stijl willen jullie de foto's graag ophangen? 
 Hebben jullie er graag een album of fotodoos bij? 
 Eventueel cadeautjes voor oma en opa, meter en peter?
 En willen jullie graag een vergroting aan de muur? 
 Zo ja , op welk plekje in huis? In welke stijl?... 
 
 Mooie portretten beginnen met een goede voorbereiding! 
 Deel gerust jullie visie met mij, vertel over jullie verwachtingen 
 en ik zorg voor de foto's en de tip-top-afwerking. 
 
 Het planningsgesprek kan in de studio (daar kunnen jullie al  
 voorbeelden bekijken) maar kan ook via een vragenlijst die  
 we jullie per mail doorsturen.

 FOTOSESSIE

 Fotoshoots kunnen op het eerste zicht wel wat stress opleveren.
 De kids moeten op tijd klaar zijn, welke kleren gaan we dragen 
 en papa moet nog overtuigd worden dat hij mee op de foto moet. 
 Fotoshoots in onze studio zijn ontspannen en relax en ik 
 leid jullie er op een leuke manier door. 
 
 In de Stijlgids vinden jullie meer info over wat mee te brengen  
 en welke kleren je best uitkiest.
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 VIEWINGSESSIE

 Tijdens de viewingsessie gaan we niet alleen foto's bekijken, 
 we kiezen de leukste beelden uit en bespreken hoe we ze gaan afwerken.  
  

De viewingsessie is het moment 
waarop we kijken, kiezen en beslissen! 

 TIP: De kids laat je voor de viewingsessie best thuis.

 AFWERKING

 Een 3-4 tal weken later zijn jullie foto's klaar. We laten jullie iets weten
 per e-mail of telefoon zodat jullie ze kunnen komen ophalen, ophangen...  
 en er elke dag van genieten. 

 EEN PLAN OP LANGE TERMIJN

 En dat is nog niet het einde!  
 Vele families komen terug naar onze studio wanneer hun kinderen 
 opgroeien en het tijd wordt om de portretten te updaten. We houden 
 dan rekening met de foto's en de stijl die we al creëerden voor jullie.





  CREATE YOUR 
   OWN PHOTOCOLLECTION

{
{
{
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Jullie kunnen uiteraard 'A la Carte' jullie keuze maken uit ons aanbod.
Maar overweeg zeker ook onze 'Create Your Own Collection'-optie en 
geniet van een voordeel tot 20% op jullie bestelling.

    Canvas

 Wall Art
   Aluminium

     Chromaluxe
 (vanaf 40x40 cm)  Fotokader

    Glasbox

 Albums & Dozen
 Portretbox

    Spiraalalbum
    Fotoalbum

    Fotoblok/Acrylblok

 Giftware
  Fotoharmonica/Mini-books

    Acrylkaders/Houten kaders
 (Minimum 75€)  Alu met sokkel/Losse Foto's

 Digitale Bestanden:  Keuze van minstens 10 digitale bestanden

Keuze van 1 (of meerdere) producten uit elke groep: -20%
Keuze van 1 (of meerdere) producten uit 3 groepen: -15%
Keuze van 1 (of meerdere) producten uit 2 groepen: -10%

Kies producten 
uit 2 of meerdere groepen en

en geniet van een voordelig tarief!
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Canvas
Aluminium

Chromaluxe
Framing

Nooit eerder werden er zoveel foto's gemaakt!
Onze kinderen behoren tot de meest gefotografeerde generatie ooit.  
En toch blijft het grootste deel van die foto's ergens op een computer 
staan, wachtend op de onvermijdelijke computercrash.

Maar waarom geen familieportret in jullie woonkamer? 
Of een kinderportret in de speelkamer? 
Aan de muur van uw woning gaat het gezinsportret mettertijd deel 
uitmaken van uw persoonlijke geschiedenis. Misschien geeft u het wel 
door aan een volgende generatie?

Wij werken samen met de beste fotolabo's om jullie de mooiste en 
duurzaamste afwerking te garanderen zodat jullie favoriete portret 
jaren meegaat. 

Onze favoriete afwerkingsmogelijkheden zijn:

• Foto op doek (canvas)
• Foto op Dibond (alumium)
• Chromaluxe (een foto gesublimeerd opeen alu-plaat)
• Fotokader (terug van weggeweest!)
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Met ophangprofiel Muurbescherming in vilt



  WALL ART

CANVAS

Hoogwaardige 340g canvas

Satijn of glanzend laminaat 
beschermt uw foto tegen stof, 
krassen en UV-licht

Spieraam van 4 cm dikte

Met ophangprofiel

De viltpads op de achterzijde 
zorgen voor bescherming van 
uw muur.

A la Carte-prijzen

Canvas      30x30 cm:  115€ 
Canvas      30x40 cm:  119€ 
Canvas      40x40 cm: 139€ 
Canvas     40x50 cm:  149€ 
Canvas      40x60 cm:  159€ 
Canvas      50x50 cm:  169€ 
Canvas      50x70 cm:  199€ 
Canvas      60x60 cm:  219€ 
Canvas      60x90 cm:  259€ 
Canvas      75x75 cm:  269€ 
Canvas      80x80 cm:  299€ 
Canvas   100x100 cm:  399€ 
Canvas      60x30 cm:  149€ 
Canvas      80x40 cm:  219€ 
Canvas    100x50 cm:  289€ 
Canvas    120x60 cm:  339€ 

Andere formaten op aanvraag

 

Onze Canvas-wanddecoratie is de oplossing voor prijsbewuste klanten. 
Er is keuze uit verschillende formaten en laminaten, glanzend of satijn, 
voor optimale bescherming met behoud van de canvas structuur.  
De canvas heeft standaard een raamwerk van 40 mm dikte.  
De muurbevestiging en viltpads op de achterzijde zorgen voor  
bescherming op al je muren.

Dit product is voorzien van een ophangprofiel.  
Klaar om op te hangen.



Met ophangprofiel



  WALL ART

ALUMINIUM (Dibond)

Fotoafdruk gemonteerd op 
Dibondplaat van 2mm

Het satijn laminaat beschermt 
uw foto tegen stof, krassen en 
UV-licht

Met ophangprofiel

Eenvoud siert!

Een foto op almumium is de ideale manier om een foto op een 
elegante manier in je woonkamer te hangen en dit kaderloos.  
Het matte oppervlak elimineert alle reflecties en zorgt voor een 
zachte sfeer in de foto die helemaal in de ruimte opgaat.

Dit product is voorzien van een ophangprofiel.  
Klaar om op te hangen.

A la Carte-prijzen

Alu   30x30 cm:  149€ 
Alu   30x40 cm:  165€ 
Alu   40x40 cm: 179€ 
Alu   40x50 cm:  189€ 
Alu   40x60 cm:  199€ 
Alu   50x50 cm:  219€ 
Alu   50x70 cm:  249€ 
Alu   60x60 cm:  259€ 
Alu   60x90 cm:  299€ 
Alu   75x75 cm:  359€ 
Alu   80x80 cm:  389€ 
Alu   100x100 cm:  499€ 
Alu   60x30 cm:  189€ 
Alu   80x40 cm:  279€ 
Alu   100x50 cm:  349€ 
Alu   120x60 cm:  389€

Andere formaten op aanvraag

 



Met ophangprofiel



  WALL ART

CHROMALUXE

Foto gesublimeerd op 
een dunne aluminiumplaat

Geen laminaat nodig, bestand 
tegen krassen, stof en UV-licht

Met ophangprofiel

A la Carte-prijzen

Chroma 30x30 cm:  149€
Chroma 30x40 cm:  169€
Chroma 40x50 cm:  229€
Chroma 40x60 cm: 209€
Chroma 50x50 cm:  239€
Chroma 50x70 cm:  299€
Chroma 60x60 cm:  299€
Chroma 60x90 cm:  399€
Chroma 75x75 cm:  429€
Chroma 80x80 cm:  459€
Chroma 100x100 cm: 699€
Chroma 60x30 cm:  229€
Chroma 80x40 cm:  299€
Chroma 100x50 cm:  429€
Chroma 120x60 cm:  549€

Andere formaten op aanvraag

Jullie favoriete foto in hoogglans!

Een foto op Chromaluxe valt op door zijn pittige kleuren en contrasten 
en het glanzende oppervlak. Een kader en laminaat hoeft niet, 
je foto zit namelijk gesublimeerd op een dunne aluminiumplaat.

Dit product is voorzien van een ophangprofiel.  
Klaar om op te hangen.



Met ophanghaakje

Afgebeeld:
Box Frame White



WALL ART

FRAMING

Handgemaakte kaders op maat

Met of zonder glas (gelamineerd)

Grote keuze in profielen en kleuren

Er bestaat een groot assortiment 
aan kaders, contacteer ons voor 
meer info en prijzen.

Prijzen Box Frame (afgebeeld)

A la Carte-prijzen

Box Frame 30x30 cm:   149€ 
Box Frame  30x40 cm:   169€ 
Box Frame  40x50 cm:   229€ 
Box Frame  40x60 cm:  209€ 
Box Frame  50x50 cm:   239€ 
Box Frame  50x70 cm:   299€ 
Box Frame  60x60 cm:   299€ 
Box Frame 60x90 cm:   399€ 
Box Frame 75x75 cm:   429€ 
Box Frame  80x80 cm:   459€ 
Box Frame  100x100 cm:  699€ 
Box Frame  60x30 cm:   229€ 
Box Frame  80x40 cm:   299€ 
Box Frame  100x50 cm:   429€ 
Box Frame  120x60 cm:   549€ 

Andere formaten op aanvraag

De kader is terug van weggegeweest.

Ben je op zoek naar een budgetvriendelijke optie om een foto aan de 
muur te hangen, dan kan een foto in een kader een oplossing zijn
In onze fotostudio vind je een ruim assortiment aan handgemaakte 
fotolijsten die voor jullie op maat gemaakt kunnen worden.

Dit product is voorzien van een ophangsysteem.  
Klaar om op te hangen.





Portretbox
Glasbox

Spiraalboek
Fotoalbum

Liggen bij jullie de foto's ook gewoon los in de kast en wordt er nauwelijks 
naar gekeken? Met onze fotoalbums en fotodozen kan je altijd genieten van 
jullie favoriete foto's: zet ze gewoon op je favoriete plekje op de kast!

We maken er een erezaak van om enkel de meest kwalitatieve producten te 
selecteren zodat jullie foto's er niet alleen mooi uitspringen, maar dat ze ook 
een leven lang meegaan.

Onze favoriete albums en fotodozen zijn:

• Portretbox
• Glasbox
• Spiraalboek
• Fotoalbum
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ALBUMS

GLASBOX

Dubbelzijdige fotodoos met 14 foto's

De foto's zijn gelamineerd
 (bescherming tegen UV-licht, stof, 
krassen en vingerafdrukken)

Beschikbaar in wit, zwart en  
blank hout

Formaten 16x16 cm, 23x23 cm 
of 30x30 cm

A la Carte-prijzen

Glasbox 16x16 cm: 175€ 
Glasbox 23x23 cm:  225€ 
Glasbox 30x30 cm: 295€

Extra foto

16x16 cm:  9,00€
23x23 cm:  15,00€
30x30 cm:  19,00€

Onze Glasbox is een houten fotodoos met glas aan beide zijden,  
die je gemakkelijk op de kast kan zetten. Je kan de foto's
van plaats wisselen zodat er steeds een andere vooraan staat. 
Alle foto's zijn beschermd tegen vingerafdrukken, stof en krassen. 
En het leuke is dat je later nog foto's kan bijvoegen.





ALBUMS

PORTRETBOX

Fotodoos met coverfoto

Acrylstaander inbegrepen

10 foto's inbegrepen

Vernislaagje ter bescherming 
tegen UV-licht, stof, krassen 
en vingerafdrukken

Formaten 
 13x18 cm
 20x30 cm (staand of liggend)
 25x25 cm

A la Carte-prijzen 

Portretbox 13x18 cm:  175€ 
Portretbox 25x25 cm:  245€ 
Portretbox 20x30 cm:  245€

Extra foto

13x18 cm:  9,00€ 
25x25 cm:  10,00€ 
20x30 cm:  10,00€

Toon je foto's in je huiskamer!

Met onze portretbox heb je tegelijkertijd een fotodoos en een 
fotostaander. In de fotodoos vind je 10 foto's waarvan je er steeds 
eentje met de bijgeleverde fotostaander op de kast kan zetten.

Ter bescherming tegen vingerafdrukken, stof en krassen zit er op 
elke foto een laagje vernis.





ALBUMS

SPIRAALALBUM

Album met 10 foto's 13x13 cm  
in een fotodoos

Satijn laminaat beschermt uw foto 
tegen stof, krassen en UV-licht

Beschikbaar in verschillende kleuren

A la Carte-prijzen

Spiraalalbum 16x16 cm 
met 10 foto's 13x13 cm :  155€

Extra foto: 9€

In een spiraaldoos kan je het album rechtzetten en er zo een leuke 
eyecatcher van maken. De foto's zijn gelamineerd en dus bestand 
tegen stof en krassen. Bovendien heb je een grote keuze kleuren.





ALBUMS

FOTOALBUM

Fotoalbum met 20 pagina's 

4 collecties, telkens met 'Silk'-papier, 
bestand tegen vuile vingers 

A la Carte-prijzen

Budget-Fotoalbum
15x15 cm, 20 pagina's: 175€
15x20 cm, 20 pagina's: 195€

Kandid-Fotoboek
20x20 cm, 20 pagina's: 225€

Fotoboek met fotocover
20x20 cm, 20 pagina's: 245€
25x25 cm, 20 pagina's: 265€
30x30 cm, 20 pagina's: 325€

Luxe-Fotoalbum met fotodoos
Antique Collection 20x20 cm: 295€
Antique Collection 25x25 cm: 345€
Dharka Collection  25x25 cm: 325€
Dharka Collection  30x30 cm: 365€

Het fotoalbum, de klassieker.

Een fotoalbum met 20 pagina's in een leuk design, 
aangepast aan jullie foto's. 

We hebben 4 mogelijkheden:

• Het Het Budget Fotoalbum
• Het Kandid-Fotoboek
• Het Luxe-Fotoalbum
• Het Fotoboek met fotocover

 





Fotoblok
Acrylblok

Fotoharmonica
Mini-books
Acryl Kader

Fotokader
Alu met sokkel

Een cadeautje voor oma en opa, een leuke foto voor meter en peter. 
Het is gegarandeerd een geweldig cadeau.

We hebben in deze gids voor jullie een zevental cadeausuggesties opgesomd.

Kies je voor onze 'Create Your Own Collection'-optie, maak dan hieruit een 
selectie voor minimum 75€.
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FOTOBLOK
Jullie favoriete foto op een MDF-blok van 3 cm 
met witte of zwarte rand

FOTOHARMONICA
Fotoharmonica met 6 foto's 10x10 cm

A la Carte-prijzen
Fotoharmonica 10x10 cm: 39€
(Per 3 stuks: 35€/st, per 5 stuks: 29€/st)

A la Carte-prijzen

Fotoblok  10x15 cm 32€ 
Fotoblok  13x18 cm 37€ 
Fotoblok 15x15 cm  45€ 
Fotoblok 15x20 cm 49€ 
Fotoblok 20x20 cm 55€ 
Fotoblok 20x30 cm 65€ 
Fotoblok 30x30 cm 80€ 
Fotoblok 30x40 cm 90€ 



GIFTWARE

FOTOHARMONICA
Fotoharmonica met 6 foto's 10x10 cm

A la Carte-prijzen
Fotoharmonica 10x10 cm: 39€
(Per 3 stuks: 35€/st, per 5 stuks: 29€/st)

ACRYLBLOK
Een foto achter 3cm Acryl: 
het geeft een leuk 3D-effect

A la Carte-prijzen

Acrylblok 13x13 cm 99€ 
Acrylblok 13x18 cm 109€ 
Acrylblok 15x15 cm 109€ 
Acrylblok 15x20 cm 119€ 
Acrylblok 20x20 cm 129€ 
Acrylblok 25x20 cm 139€ 
Acrylblok 30x15 cm 169€ 
Acrylblok 30x25 cm 179€ 
Acrylblok 50x15 cm 189€ 

MINI BOOKS
Een mini-boekje met 10 pagina's

A la Carte-prijzen
Mini-Book 10x10 cm: 39€/st (Opgelet: steeds per 2 te bestellen)
Mini-Book 18x18 cm: 99€
Mini-Book 18x24 cm: 139€



ACRYL KADER
Jullie favoriete foto tussen 2 acryblokjes

FOTOKADER
Een ruim aanbod kaders, klassiek, modern, landelijk...
Prijzen op aanvraag!

A la Carte-prijzen

Acryl kader 7x10 cm 19€ 
Acryl kader 10x10 cm 25€ 
Acryl kader 10x15 cm 29€ 
Acryl kader 13x18 cm 39€ 
Acryl kader 15x20 cm 49€ 
Acryl kader 20x20 cm 59€ 
Acryl kader 20x25 cm 79€



GIFTWARE

ALU MET SOKKEL
Een foto op aluminium met een houten sokkel

LOSSE FOTO'S
Formaat Print    Print + PVC  Formaat Print      Print + PVC
10x15  4,00€ 6,00€   30x30 40,00€ 45,00€
13x13 4,00€ 6,00€   30x40 45,00€ 50,00€
13x18 5,00€ 7,00€   40x40 55,00€ 65,00€
15x15 7,00€ 9,00€   40x50 65,00€ 75,00€
15x20 12,00€ 15,00€   40x60 70,00€ 80,00€
20x20 18,00€ 22,00€   20x40 35,00€ 40,00€
25x25 22,00€ 26,00€   30x60 60,00€ 70,00€ 
24x30 28,00€ 32,00€   40x80 95,00€ 115,00€

Moet jullie foto in een kadertje?
Laat hem opkleven op PVC om het 
golven van de foto te vermijden!

A la Carte-prijzen

Alu met sokkel 15x20 cm 59€ 
Alu met sokkel 20x20 cm 69€ 
Alu met sokkel 15x30 cm 69€ 
Alu met sokkel 20x30 cm 79€





Als fotostudio maken we er een erezaak van jullie foto's op de meest 
kwalitatieve en duurzame manier af te werken. Daarvoor werken we 
samen met de beste labo's. We archiveren jullie beelden ook zodanig 
dat jullie na enige tijd nog steeds foto's kunnen bestellen.

Willen jullie toch graag enkele digitale bestanden aankopen, 
dan kan dat op de volgende manier:

Afgewerkt digitaal bestand 600x900 px, 
voor gebruik op Social Media   7,5€/beeld

Afgewerkt digitaal bestand 1200x1900 px, 
voor gebruik op computerscherm, kleine afdruk... 12€/beeld

Native Raw-file 4000 x 6000px
voor alle gebruik     95€/beeld
(Inbegrepen in de prijs is het auteursrecht)
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#FOTOBENNYWINCKELMANS

Contacteer ons gerust voor meer info.

Een reservatie maken kan telefonisch of on-line via 
www.fotobw.be/reservatie

Fotografie Benny Winckelmans
Gemeentestraat 80

3010 Kessel-Lo

gsm 0479 44 52 05
info@fotobw.be
www.fotobw.be


