
  

INFO COMMUNIE/LENTEFEEST 2022 
 



 

HOE GA IK TE WERK? 

 
Tijdens een ongedwongen fotosessie leg ik lieve, schattige, verlegen of stoere momenten vast  

en laat jouw kind stralen zoals hij of zij is. 
We wandelen, dansen, springen,… op het ritme van jouw kind. 

 
Ik voorzie 3 formules: 

 
Er zijn 2 formules op vaste communiedagen (mini en standaard)  

 
Willen jullie van de gelegenheid gebruik maken om ook eens met jullie gezin gefotografeerd te worden? Dan kan je kiezen 

voor de formule met een zelf te kiezen locatie en datum voor een uitgebreide sessie (communie- en gezinsessie). 
 
 

FORMULES 

 
 

 
 
 

MINISESSIE - 150 € 
Fotosessie alleen voor de communicant 
Keuze uit 3 locaties met vaste data (zie verder) 
Duur van de fotosessie: 45 min 
 
Elke fotosessie is inclusief 
• Mijn verplaatsing 
• De selectie en bewerking van de beelden in mijn stijl 
• Een slideshow met mijn favoriete beelden 
• 8 HR beelden te kiezen uit een galerij van minimum 40 

beelden 
 

Niet inbegrepen 
• Extra HR beelden kunnen aangekocht worden aan 10 €/ per 

stuk 
• Ingang bij locatie Verbeke Foundation voor volwassenen 

(gratis toegang tot 14 jaar) 
• Parkeerkosten 
• Aankoop van kaartjes, fotoalbums, stoefboekjes, 

vergrotingen op canvas of dibond,… is mogelijk 

 

 



 

 
 
 
 

STANDAARDSESSIE - 250 € 
Fotosessie alleen voor de communicant 
Keuze uit 3 locaties met vaste data (zie verder) 
Duur van de fotosessie: 45 min 
 
Elke fotosessie is inclusief 
• Mijn verplaatsing 
• De selectie en bewerking van de beelden in mijn stijl 
• Een slideshow met mijn favoriete beelden 
• Alle beelden te kiezen uit een galerij van minimum 40 

beelden 
• Fotoalbum (20 x 15 cm) met 5 spreads 

 
Niet inbegrepen 
• Ingang bij locatie Verbeke Foundation voor volwassenen 

(gratis toegang tot 14 jaar) 
• Parkeerkosten 
• Aankoop van kaartjes, fotoalbums, stoefboekjes, 

vergrotingen op canvas of dibond,… is mogelijk 
 
 

 
 

COMMUNIE EN GEZINSESSIE - 400 € 
Fotosessie van de communicant alleen en een volwaardige 
gezinssessie. 
Je bent vrij in locatie en datumkeuze. Ik kan je hier uiteraard bij 
helpen om de geschikte locatie voor jullie te vinden. 
Duur van de fotosessie: 1u 30min 

 
Elke fotosessie is inclusief 
• Mijn verplaatsing 
• De selectie en bewerking van de beelden in mijn stijl 
• Een slideshow met mijn favoriete beelden 
• Alle beelden te kiezen uit een galerij van minimum 80 

beelden 
• Fotoalbum (20 x 15 cm) met 5 spreads 
• 50 € printtegoed voor de online shop bij jullie galerij 

 
Niet inbegrepen 
• Ingang bij betalende locaties 
• Parkeerkosten 
• Aankoop van kaartjes, fotoalbums, stoefboekjes, 

vergrotingen op canvas of dibond,… is mogelijk (met 
gebruik van je printtegoed) 

 
 

 



 

LOCATIES EN DATA 

 
Voor de mini- en standaardsessies werk ik met vaste data op vaste locaties. 
 
• zaterdag 12 maart 2022   Verbeke foundation te Stekene    
• woensdag 16 maart 2022  Het Zwin te Knokke    
• zaterdag 19 maart 2022   Verbeke foundation te Stekene    
• zaterdag 2 april 2022 (Paasvakantie) Strand en duinen te Nieuwvliet (Nederland)   
• woensdag 6 april (Paasvakantie) Strand en duinen te Nieuwvliet (Nederland)   

 
Ongeveer een week voor de fotosessie krijg je nog informatie in verband met parkeergelegenheid, juiste plaats waar we afspreken 
en wat te doen in de omgeving.  
 

BOEKEN 

 
Ben je overtuigd en wil je graag boeken?  

Een mini- of standaardsessie boek je hier  
https://calendly.com/fotojoke/mini_standaard_co
mmunie 
 
Per locatie zijn maar een beperkt aantal plekjes.  
 
 
 
Voor het boeken van een communiesessie + 
gezinssessie kan je mailen naar 
fotojoke@telenet.be om samen een geschikte 
datum en locatie te zoeken. 
 
Hou bij het boeken van je sessies rekening met een 
nabewerkingstijd van ongeveer 3 weken.  
 

 

https://calendly.com/fotojoke/mini_standaard_communie
https://calendly.com/fotojoke/mini_standaard_communie
mailto:fotojoke@telenet.be


 

IMPRESSIES LOCATIES 

VERBEKE FOUNDATION 
 

 
 

 
 
  

 



 

 

HET ZWIN 
 

  

 



 

STRAND EN DUINEN NIEUWVLIET 
 

 

 



VEEL GESTELDE VRAGEN 

 
Wanneer krijgen we de foto’s? 
Maximum 3 weken na de fotoshoot krijgen jullie via email een link naar een online fotogalerij. Deze galerij omvat de slideshow en 
alle foto’s. Afhankelijk van de formule die jullie kozen kunnen 8 of alle HR beelden gedownload worden vanuit deze fotogalerij. Bij 
een minisessie kunnen nog extra HR beelden aangekocht worden aan 10 €/stuk. 
Er is een eveneens een app verbonden aan het programma, zo heb je de foto’s altijd op zak.  
Zorg er altijd voor dat er voldoende tijd is tussen het inplannen van je fotosessie en de communie zelf (denk ook nog aan de tijd 
voor drukwerk na aflevering van de foto’s). 
 
Wat zijn HR beelden? 
HR beelden zijn ‘hoge resolutie beelden’. Met deze beelden kan je afdrukken of fotoproducten elders bestellen. Bij de minisessies 
kunnen alle foto’s ook in ‘webresolutie’ gedownload worden. Deze zijn geschikt om te delen op sociale media maar hebben wel 
een watermerk. 
 
Kunnen we ook fotoproducten bij jou bestellen? 
Dat kan zeker, aan de galerij is een online shop verbonden waarbij verschillende producten kunnen besteld worden bij zeer 
kwalitatieve fotolabo’s. Ik kan je ook enkele voorbeelden tonen als je dat graag wil. 
 
Hoe gebeurt de betaling? 
Na de boeking ontvangen jullie een voorschotfactuur. Van zodra deze betaald is, zijn jullie zeker van jullie reservatie.  
Na de fotoshoot ontvangen jullie een tweede factuur voor het resterende bedrag van de fotosessie. De foto’s worden pas 
geleverd na betaling van de factuur. Het tijdstip van de betaling heeft echter geen invloed op de levertermijn. Deze blijft voor 
elke fotoshoot hetzelfde (maximum 3 weken). 
 
Wat als de fotosessie door ziekte of slecht weer niet kan doorgaan? 
De fotosessies bij Verbeke Foundation zijn gedeeltelijk indoor. Deze kunnen dus ook doorgaan bij slecht weer. Voor de andere 
locaties voorzie ik 2 reservedagen in de Paasvakantie op 12 en 14 april 2022 
Indien jullie door onvoorziene omstandigheden de fotoreportage moeten annuleren, ontvangen jullie een tegoedbon ter waarde 
van het betaalde voorschot. Deze tegoedbon kunnen jullie dan gebruiken bij de reservatie van een nieuwe fotosessie (eventueel 
niet voor communies). 
 
Ik wil geen fotoalbum van 20 x 15 cm of printtegoed (gezinssessie) 
Jullie kunnen altijd kiezen voor een groter album. In dat geval wordt het kleine album ter waarde van 75 € verrekend.   
Een fotoshoot zonder album of printtegoed is echter niet mogelijk. De prijs zou hetzelfde blijven.  
Voor het fotoalbum van 20 x 15 cm mogen jullie 15 foto’s kiezen die ik verwerk in het album.  
 
Nog vragen? 
Stuur mij gerust een email: fotojoke@telenet.be 
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