
KERSTSHOOT
lekker gezellige samen zijn aan een heerlijk vuurtje

Een gezellige shoot aan het vuur 

in de stijl die ikzelf het liefste zie. 
 

Ik zal 20 minuten fotograferen en het

beste van mezelf geven.

Prijs: €50.00 inclusief 5 foto's

Mini-shoot

Welkom, fijn dat jullie er zijn!
WAT KAN JE
VERWACHTEN?

WAT WEL?
WAT NIET!

WAAR IS HET TE DOEN?

HOE KAN JE BOEKEN? 

1 0 0 %  G E Z E L L I G H E I D  

W A T  J E  N I E T  M A G  M I S S E N

WAT DIENT U TE
VOORZIEN?

WANNEER KRIJG IK MIJN
FOTO'S?



Lorkstraat 20 - PELT

Parkeren:

Voor het huis is er een grote parking voorzien.  Daar kan je

parkeren.  

Als je naar het huis kijkt is er links van het huis een zandpad. 

 Volg het pad en je komt me vanzelf tegen.  

Probeer minstens 5 minuten voor het afgesproken tijdstip aanwezig

te zijn.  

Waar is het te doen?
in een wei in de Lorkstraat

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

verplaatsen naar binnen in mijn studio .  In dat geval

krijg jij de keuze of kosteloos annuleren of de shoot

verplaatsen op hetzelde tijdstip als je had afgesproken. Ik

volg de weerberichten op de voet en zal jullie telefonisch

contacteren indien de shoot verhuisd wordt.   

Dus bij regen, onweer, stormen of andere spelbrekers gaat

de shoot door in mijn studio:

PUUR LIESJE

Papaverstraat 7, PELT

Ik hoop van harte dat de zon zal schijnen!

  

Respecteer de shoottijd en probeer tijdig

aanwezig te zijn.  Moest er door

omstandigheden toch iets zijn gelieve mij

steeds telefonisch te contacteren.

Kleren maken de man en ook de foto ;-). 

 Het mooiste resultaat zal je verkrijgen met

natuurtinten .  

Doe een thermisch truitje aan onder je

kledij, dit zal er voor zorgen dat je het

minder snel koud krijgt.  

Wat wel?
Wat niet!
goede afspraken maken goede vrienden

In een mooi decor genieten van het vuurtje en van elkaar.  

Spontane fotografie, met een hoog knuffelgehalte.

Je moet helemaal niets voorzien.  Het decor en attributen worden

allemaal door mij voorzien.  Je mag wel €50.00 cash meenemen om

de shoot te betalen.  

Wat dient u te voorzien?
helemaal niets



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

mag gaan uitzoeken.  In deze shoot zijn 5 foto's inbegrepen.  

Wil je meer dan 5 foto's dan kost dat €8.00 extra per foto.  Kan je

niet kiezen en wil je graag de volledige galerij dan betaal je

€120.00 extra voor de volledige galerij.  

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 een kerstkaart ontwerp?  Breng me dan zeker op

de hoogte.  Voor een meerprijs van €5.00 krijg je een digitaal

kerstkaartje 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 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) 

  

online resereven: puurliesje.com

puurliesje@hotmail.com

BTW: BE 722 969 308

Twijfel je nog?  

Aarzel dan niet om contact op te nemen!

Puur is beter dan perfect.


