
 

“Ik dacht dat ik gewoon leuk op de foto ging, en het heeft me onverwachts 

zoveel extra gegeven.” 

 

Sterk persoonlijk portret 

Met aandacht en tijd 

Een kado voor jezelf 
 

Persoonlijk en professioneel portret voor jezelf, 

je website, sociale media en drukwerk. 

In deze fotoshoot nemen we een uur de tijd en 

hebben we aandacht voor jou en je foto. 

Allereerst de visagie. Door het aanbrengen van 

de juiste fotomake-up wordt de expressie in je 

gezicht verhoogd. Je blijft gewoon jezelf, maar 

het brengt je sterke punten naar voren: je ziet er 

op je mooist uit. Tot slot een beetje 

hairstyling….  

Daarna de fotoshoot. Eerst bespreken we kort 

wat je wil uitstralen op de foto. En welke kleding 

het beste past bij deze foto. Je kunt meerdere 

kledingsets meenemen. Het wordt een 

ontspannen shoot zodat je vergeet dat je wordt 

gefotografeerd. Af en toe kijken we foto’s terug 

en kijken we wat nog beter kan. 

 

Moniek werkt ruim 10 jaar als fotograaf en is 

gespecialiseerd het fotograferen van mensen. 

Haar werk is te zien op: www.laluzfotografie.nl. 

Ze werkt samen met de zeer ervaren Caroline en 

Annelies van Make up Matters:  www.make-

upmatters.com. 

 “Als ZZP-er ben je je 

eigen visitekaartje: in 

real life, op je drukwerk 

en op internet.”  

“Mijn nieuwe website was deze 
zomer bijna af: een goed moment 
om wat frisse foto’s te laten maken. 
Zonder make-up en met een 
stapeltje kleren in verschillende 
kleuren klopte ik aan bij de 
fotostudio. Een gezellig kwartiertje 
babbelen bij de visagiste bleek te 
resulteren in een professionele 
make-up die er in de spiegel een 
beetje zwaar uitzag maar letterlijk 
verbleekte onder het licht van de 
fotolampen. Fotografe Moniek 
deed haar uiterste best om me er 
op mijn voordeligst op te zetten. 
Krukjes, stoelen, springen en 
draaien maakte het poseren leuk en 
dynamisch. De foto’s werden 
tussendoor even bekeken en 
daarna werd de sessie hervat voor 
nóg betere. En al zeg ik het zelf: het 
resultaat mag er zijn!” 

Marieke Goedegebure, NT2spraak 

Bij “In the picture” greetmeesters.nl 

http://www.laluzfotografie.nl/
http://www.make-upmatters.com/
http://www.make-upmatters.com/


Data en locaties 
MAANDAG 13 APRIL 2015,  

studio La Luz Fotografie, Utrecht 

DONDERDAG 21 MEI 2015,  

studio La Luz Fotografie, Utrecht 

Informeer naar mogelijkheden op  

andere data, voor grotere groepen 

en andere locaties.  

 

Meld je nu aan! 
info@laluzfotografie.nl  

06-13761797 

 

Kosten 
Omdat we de shoots achter elkaar 

plannen kunnen we alleen op deze 

dagen een fotoshoot aanbieden 

inclusief visagie en 2 bestanden 

voor deze prijs: 

Prijs € 125,00 (excl. 21% BTW) 

 

 

 

“Ik vond het best een beetje spannend, maar ik voelde me snel op mijn 

gemak.” 

 

 

La Luz Fotografie Hooghiemstraplein 159, 3514AZ Utrecht M 06-13761797 KvK 30199348 

Inbegrepen 

 

- Visagie 30 minuten en fotosessie 30 

minuten. 

- In professionele fotostudio. 

- Met gezellige ervaren fotografe en 

leuke deskundige visagiste. 

- Online presentatie van de 10 beste 

foto’s met een persoonlijke login.  

- Twee digitale bestanden naar keuze: 

beiden in hoge resolutie voor drukwerk 

en in optimale resolutie voor het web. 

Onbeperkt te gebruiken. 

 

Alle foto’s worden zorgvuldig 

geoptimaliseerd. 

mailto:info@laluzfotografie.nl

