
HEY, FEESTBEEST!
Voor je gaat feesten, mag je eerst je outfit komen showen!

WAT KAN JE
VERWACHTEN?

WAT WEL?
WAT NIET!

WAAR IS HET TE DOEN?

HOE KAN JE BOEKEN? 

W A T  A L S  J I J  I E T S  

T E  V I E R E N  H E B T ?

WAT DIENT U TE
VOORZIEN?

WANNEER KRIJG IK 
MIJN FOTO'S?

Welkom, fijn dat jij er bent!

Dit jaar heb ik gekozen voor 4 verschillende locaties in

de buurt van Neerpelt. 

Tijdens een shoot van 30 minuten ga ik het beste van

mezelf geven en je laten stralen van geluk.

Prijs: €85.00 inclusief 10 foto's

 

 

Wie weet tot ziens!

Straal Dans Spring Geniet
Want jij hebt iets te vieren!



11 maart van 09u00-12u00 aan een Lommelse Plas

11 maart van 13u30-16u30 in het Welpenbos

18 maart van 09u00-12u00 in de Witteberg

18 maart van 13u30-16u00 aan't kanaal in Lille 

Probeer minstens 5 minuten voor het afgesproken tijdstip aanwezig

te zijn.  

Waar is het te doen?
4 verschillende locatie in en rond Pelt

Respecteer de shoottijd en probeer tijdig

aanwezig te zijn.  Moest er door

omstandigheden toch iets zijn gelieve mij

steeds telefonisch te contacteren.

Het is de bedoeling dat enkel de gevierde

gefotografeerd worden.  Want hij/ zij is de

ster van de dag. 

Neem een dekentje mee zodat het

feestvarken geen kou heeft tijdens het

wachten of te verplaatsen.  

Wat wel?
Wat niet!
goede afspraken maken goede vrienden

Als de natuur je decor is, moet je zelf toch niet veel doen 

om er iets moois van te maken.  

Je moet helemaal niets voorzien.  Het decor is de prachtige natuur

waar we gratis van mogen genieten.  Je mag wel €85.00 cash

meenemen om de shoot te betalen.  

Wat dient u te voorzien?
helemaal niets

REGENGARANTIE
Als het weer het niet toelaat zullen we de shoot helaas

verplaatsen. De shoot wordt dan gewoon verplaatst

naar zondag op hetzelfde tijdstip. 

Indien de shoot verplaatst wordt, dan neem ik met jou

telefonisch contact op. 

Dus heb jij een shoot aan't kanaal geboekt op zaterdag

18/03/2023 om 14u, dan zal deze doorgaan op zondag

19/03/2023 om 14. Noteer dat ook zo in jullie agenda! 

LET OP: dit kan wijzigen tot 2u voor de effectieve shoot. 

 Helaas is het weer in België soms heel opnvoorspelbaar. 



Binnen enkele dagen krijg je een online galerij waar je je foto's

mag gaan uitzoeken.  In deze shoot zijn 10 foto's inbegrepen.  

Wil je meer dan 10 foto's dan kost dat €8.00 extra per foto.  

Kan je niet kiezen en wil je graag de volledige galerij? Voor een

meerprijs van €120 krijg je dan de volledige galerij per mail

verstuurd.

Zodra jullie de foto's gekozen hebben en mij het resterende bedrag

gestort hebben, dan krijg je heel snel de foto's per mail gestuurd.

Wil je dat ik nog bedankkaartjes laten ontwerpen?  Breng me dan

zeker op de hoogte.  Voor een meerprijs van €5.00 krijg je een

digitaal ontwerp met foto's die je zelf gekozen hebt.    

Alle gekozen foto's krijg je in hoge resolutie. 

Wanneer krijg ik mijn fofo's?
zo snel mogelijk

Via www.puurliesje.com/tarieven-reserveren

kan je je shoot vastleggen.  Via reserveren

vind je de vrije momenten terug.

Vul zorgvuldig alle gevraagde gegevens in.  

Op die manier kunnen we elkaar vlot

bereiken.

Let op! Wees er snel bij, want vol is vol .   

Hoe kan je boeken?
alle info vind je terug op mijn website

CONTACT
Liesje Van Den Broeck

Papaverstraat 7 - PELT

0474/59 35 41 (Liesje)

Reserveren kan via:

www.puurliesje.com

/tarieven-reserveren

Twijfel je nog?  

Aarzel dan niet om contact op te nemen!

Puur is beter dan perfect.


