Priser 2021

Portræt i studie - Fotosession ekskl. billeder

975 kr.

Portræt på lokation - Fotosession ekskl. billeder

1.475 kr.

- Maks. 5 personer
- Op til 1 times fotografering i studie
- Foto leveres til udvælgelse, i lukket web album, eller vælges umiddelbart efter fotografering
- Digitale billeder, 125 kr. pr. stk. Du bestemmer selv antal

- Maks. 5 personer
- Op til 1 times fotografering på aftalt lokation
- Foto leveres til udvælgelse, i lukket web album
- Digitale billeder, 125 kr. pr. stk. Du bestemmer selv antal

Headshot i studie - (CV, LinkedIn m.v.) Fotosession inkl. 3 billeder
- 3 fotos leveret digitalt
- Vejledning om tøj og udtryk
- Op til 30 minutters fotografering i studie
- Ekstra digitale billeder, 125 kr. pr. stk. Du bestemmer selv antal

975 kr.

Print af digitale billeder:
Skarpe kvalitets print, i allerhøjeste professionelle kvalitet.
Billedfil og print tilpasses og justeres manuelt, til det enkelte print.
Priseksempler, farve eller sort/hvid:
- 13x18 cm
- 18x24 cm
- 20x30 cm
- 30x40 cm
- 40x50cm

145 kr.
195 kr.
245 kr.
295 kr.
395 kr.

Alle gængse størrelser tilbydes og stort udvalg af rammer, fra 200 kr.
Ved mindre billeder, eller en ”gør det selv” løsning, anbefaler jeg dinebilleder.dk hvor du får 10% med rabatkoden weberg
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Konfirmation Standard - Fotosession inkl. billeder

1.995 kr.

- Stemningsbilleder i og omkring kirke, samt op til 5 portrætter ved kirken
- Udvalgte fotos leveret digitalt, i lukket webalbum

Konfirmation Luksus - Fotosession inkl. billeder

2.495 kr.

- Stemningsbilleder i og omkring kirke, samt op til 5 portrætter på lokation efter aftale
- Udvalgte fotos leveret digitalt, i lukket webalbum

Bryllup - Kontakt for personlig tilpasset bryllupsløsning. Eksempel pris:

- Stemningsbilleder i og omkring kirke, samt op til 5 portrætter, på lokation efter aftale
- Formøde i studie/telefon
- Udvalgte fotos leveret digitalt, i lukket webalbum

4.995 kr.

- Mulighed for samlet aftale med makeup artist/blomsterdekoratør
Vilkår for betaling, ved bryllup og konfirmation:
- 25% af den samlede pris, betales som depositum ved bestilling, eller minimum 6 mdr. før arrangement dato
- Resterende betaling faktureres ved arrangement dato
- Ved aflysning fra kundes side, mindre end 3 mdr. før arrangement dato, tilbagebetales depositum ikke
- Ved aflysning fra fotografens side, betales fuldt depositum retur

Generelle vilkår:
Alle priser er inkl. moms og evt. kørsel i København/Nordsjælland. Ved særlige ønsker, kombination af pakker eller print, gives et
personligt tilbud.
Standard timepris er 695 kr. inkl. moms.
Billeder og print leves ca. 3 uger, efter betaling er modtaget, med mindre andet er aftalt. Betaling foregår med bankoverførsel eller
kortbetaling af tilsendt faktura.
Alle portrætter er inkl. let redigering, som urenheder i huden, ris i håret, sår og lignende. Ekstra retouchering, redigering, eller
studie tid, faktureres efter forudgående aftale, med 695 kr. pr. påbegyndt time.
Bryllups- og konfirmations fotografier, leveres i lukket webalbum, til deling og download. Albummet er åbent 2. mdr. efter endelig
aflevering af billeder, hvorefter det lukkes.
Fotografen er ansvarlig, for at sorterer og udvælge alle billeder der leveres, således kun de bedste bliver overdraget til kunden. Råbilleder leveres som udgangspunkt ikke.
Der gives ikke penge retur, for afleverede billeder eller produkter.
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