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Mini-shoot Weert 
4 februari 2023 

Inclusief: 
Minishoot Weerterheide 
Hi!!! 

Heel tof dat je interesse hebt in een mini-
shoot op 4 februari 2023 op de
Weerterheide..... 
Hier vind je alle informatie voor de
aankomende editie en hoef je je alleen
nog maar aan te melden en aan te
geven welk tijdstip het jouw het beste
uitkomt. 

Wat is een ministoot eigenlijk? 
Een minishoot is een fotoshoot, maar dan
net even anders. De shoot duurt korter
dan bij een reguliere shoot (20-25
minuten), de locatie staat vast
(Geuzendijk, Budel) en er is een kans dat
je andere mensen tegenkomt wanneer er
meerdere mensen gebruik maken van
deze actie.  

karenraedts@gmail.com 

shoot 20-25 minuten
op een prachtige
locatie 
prive-online galerij
om foto's uit te kiezen
2 digitale bestanden
in hoge resolutie 
mogelijkheid tot
bestellen van
meerdere bestanden
en/of drukwerk 

Kosten:
 

€100,-



Minishoot Weerterheide 

Beschikbare tijden

0800 - 0825
0830 - 0855
0900 - 0925
0930 - 0955 

Hoe werkt het?

Zodra je je wilt aanmelden, stuur je een
berichtje of mailtje naar me terug met
jouw voorkeur voor tijd en wie er
gefotografeerd gaan worden! 
Hierin geldt: wie het eerst komt, wie het
eerst maalt. 
Ik stuur je daarna een mail met een
bevestiging en een factuur. Zodra deze is
betaald is je plekje definitief!  

LET OP: Grote groepen fotografeer ik niet! 

karenraedts@gmail.com

Je vind foto's laten maken een goed idee,
maar een volledige shoot is niet nodig...
Dan is een minishoot een goed idee! 
In een korte tijd kunnen we ook al heel 
 wat toffe platen maken, en alle
voorbereidingen en keuzes heb ik al voor
je gemaakt! 



Mini-shoot Weert 
4 februari 2023 

Extra opties
En dan...??? 
Na betaling krijg je weer een mail met
daarin wat algemene tips voor de
voorbereidingen (bijvoorbeeld
stylingtips) en de exacte locatie v.w.b.
parkeren. 

Ik vang jullie daarop en daar vind de
shoot plaats.
Naderhand maak ik een mooie selectie
klaar en krijg je de gegevens voor jullie
online galerij. Daar kun je de foto's op je
gemak bekijken en een keuze maken. 

Binnen 2 weken geef je aan mij door
welke foto's je wilt hebben, die je daarna
via de mail krijgt opgestuurd. 
Ook is het mogelijk om een persoonlijke
bestelsessie in te plannen bij interesse
om een van je foto's af te laten drukken...

 

karenraedts@gmail.com 

extra digitale
bestanden vanaf 15,-
per stuk
prachtige FineArt
prints vanaf 37,50
persoonlijke
bestelsessie bij
interesse in Wall-art
(live of online)


