
INFOBROCHURE - PRIJZEN EN OPTIES FOTOSHOOTS

INTIMACY & ART NUDE



Hey, aangename kennismaking! 
Ik ben Elvire. 

Mijn roots liggen in het Gentse, maar ik
woon al jarenlang in Antwerpen. Sinds een
jaar of 10 ben ik freelance fotograaf. Beste
beslissing van mijn leven! 

Uiteraard weet ik technisch wat ik doe, heb
ik de nodige ervaring uitgebouwd en werk ik
steeds met professioneel materiaal. Maar
véél belangrijker om over te vertellen, is
mijn aanpak. 

Ik ben goed in mensen op hun gemak te
stellen voor mijn lens en heb een neus voor
fotogenieke momenten. Visueel verhalen
vertellen met oog voor detail en met veel
sfeer is helemaal mijn dada. Voor mij zijn dit
twee belangrijke troeven om te verkrijgen
wat we willen; authentieke foto's waarin
jullie jezelf kunnen herkennen. 

Klinkt goed? Tof! In deze brochure vind je
meer info over wat te verwachten, prijzen
en opties. Graag tot gauw voor mijn lens. 
 

 
" G E F A S C I N E E R D  D O O R  M O O I  L I C H T .  N O O I T  U I T G E K E K E N  O P  P U R E  M O M E N T E N . "



De redenen waarom klanten een
artistiek naakt of lingerie fotoshoot bij
me boeken zijn best uiteenlopend. 

Sommige klanten zitten van zichzelf
zalig goed in hun vel. Yay! Zij zien de
shoot vooral als plezante ervaring. 
 Redelijk wat klanten hebben het
echter al eens moeilijk met bepaalde
aspecten van hun lichaam. Een
fotosessie kan voor hen bijna helend
werken. Daar ga ik prat op, gezien ik al
ontelbaar veel vrouwen op een wolk
naar huis heb zien gaan na hun shoot.
En ik achteraf ook veel ontroerend
mooie bedankingsmailtjes van hen
mocht ontvangen. 

De beleving van de shoot zet àl mijn
klanten extra in hun kracht en geeft
een boost aan het zelfvertrouwen.

Het is sowieso verfrissend om je eigen
lichaam eens door de ogen van een
buitenstaander te zien. Bij voorkeur
een professioneel oog, van een
fotografe die je helemaal op je gemak
weet te stellen en bij wie jij gewoon
jezelf mag zijn. Zo'n fotografe ben ik.

Intimacy & Art Nude shoots
 



De ene wil geënsceneerde beelden
met sterke aansturing van poses. De
andere wil naturelle, eerlijke foto's. 

In beide scenario's ken ik de kneepjes
van het vak om mooie, sprekende
foto's te creëren voor mijn klanten. 

Hoe verloopt zo'n shoot dan? 

Vestimentair: tijdens de shoot poseer
je in lingerie of glamoureuze kledij of
(deels) ontbloot. 

Qua sfeer: de sfeer in de foto's is zo
ingetogen of verleidelijk als de klant
zelf wil, wel steeds stijlvol. 

Belangrijk: ik fotografeer  geen
seksuele handelingen of gratuit bloot. 

Wat verwelkom ik zéker wél met open
armen voor mijn lens? Emoties,
fotogenieke vormen, mooi licht,
intimiteit. 

En wat met jouw foto's na de shoot? 

Bij oplevering van de foto's bevestig je
of er foto's in mijn portfolio mogen
gedeeld worden. Hou je de foto's liever
privé? Dan is dat helemaal oké. 

Verloop shoots
 



Kies je type shoot
 

INDIVIDUELE SHOOT KOPPEL SHOOT

SHOOT IN GROEP (VRIENDINNEN)



Kies nu je pakket
 

STANDAARD PAKKET
 

Voorbereiding + Shoot van 90 minuten op een af te spreken locatie
 Doorheen de shoot zelf begeleid ik jou/jullie met alle plezier van A tot Z

3 mooi nabewerkte digitale foto's, opgeleverd in kwalitatief, groot jpeg-formaat
Vrij van watermerk wat desgewenst de mogelijkheid biedt tot eigen fotoprints

 
 

DELUXE PAKKET
 

Voorbereiding + Shoot van 90 minuten op een af te spreken locatie
 Doorheen de shoot zelf begeleid ik jou/jullie met alle plezier van A tot Z

20 mooi nabewerkte digitale foto's, opgeleverd in kwalitatief, groot jpeg-formaat
Vrij van watermerk wat desgewenst de mogelijkheid biedt tot eigen fotoprints

Professioneel album 19x19cm met 15 bladen
Inclusief lay-out en kaftkeuze (linnen of faux leather, brede waaier aan kleuren) 

 
 
 
 

PRIJZEN STANDAARD PAKKET 
 

Individuele shoot: 250 euro, inclusief BTW
Koppel shoot: 250 euro, inclusief BTW
Groep shoot: 375 euro, inclusief BTW 

 
 

PRIJS DELUXE PAKKET
 

575 euro, inclusief BTW
(=ongeacht type shoot)

 
 
 

Exclusief reiskosten vanuit Antwerpen aan 0,35 euro / km
 

Eventuele extra foto's kunnen aangekocht worden aan een meerprijs van 15 euro per foto



Voorbeeldfoto's album
 

De kracht en de waarde van foto's op papier zijn niet te onderschatten.
Want hoe vaak zoekje in digitale mapjes naar die ene foto van toen?

Het is waar hé, een album zou je sneller nog eens vastnemen en de beleving is gewoon anders. 



Knappe grote muurprints op diverse
materialen zoals dibond

(=rechtstreekse print op aluminium
voor een strakke look) 

Losse prints op lichtbestendig,
museumwaardig papier / barrietpapier

Stevig, houten losstaand fotoblok

Ronde dibond print op sokkel 

EXTRA DRUKWERK
 

Want een geprint beeld
blijft extra speciaal.

 
Enkele voorbeelden van opties:

 

 

 

 

 
 
 

MAKE-UP & HAIRSTYLING
 

Puur natuur is prima voor mij! 
Wil jij voor jouw shoot echter graag

beroep doen op een professional voor
jouw kapsel of visagie? Dan tip ik met

plezier mensen uit mijn netwerk.

Optionele services
 



Jouw shoot vastleggen
 

Contacteer me om mijn beschikbaarheid op de gewenste shootdatum of
shootperiode te kennen. Geef mee door welk type shoot en welk pakket je verkiest. 

Al een bepaalde locatie in gedachten? Geef 't gerust mee door. Nog op zoek?
Omschrijf even wat voor genre locatie je zoekt en binnen welke budgetklasse. Ik
denk met plezier mee na met jullie. 

Next step? Save the date! Dit doen julie door een voorschot over te maken.

Enjoy the ride! Kijk vol vertrouwen uit naar jullie shoot en bovenal, geniet! 

WWW.LOVETALES.BE
WWW.INSTAGRAM.COM/LOVETALESBYELVIRE
WWW.FACEBOOK.COM/LOVETALESBYELVIRE

 
ELVIRE VAN OOTEGHEM

INFO@ELVIREVANOOTEGHEM.BE
+32 (0)494/75.88.14


