
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zwangerschap 
 

Zwangerschapsreportage: €150 
1 uur fotoshoot   //  professionele bewerkingen van de foto’s 

Online gallerij met de beste foto’s beveiligd met een wachtwoord 

10 foto’s afgedrukt 15x20cm 

10 digitale bestanden van je foto’s 

 

Zwangerschapsreportage op locatie*: €195 
1-2 uur fotoshoot   //  professionele bewerkingen van de foto’s 

Online gallerij met de beste foto’s beveiligd met een wachtwoord 

16 foto’s afgedrukt 15x20cm 

 16 digitale bestanden van je foto’s 

 

Combi zwangerschap-newborn: €325 
1-2 uur zwangerschap fotoshoot   //  3-4 uur newborn fotoshoot    

professionele bewerkingen van de foto’s 

Online gallerij met de beste foto’s beveiligd met een wachtwoord 

18 pagina’s fotoboek 30x20cm met linnen omslag (ca. 25 foto’s) 

bewaardoos voor het fotoboek met linnen omslag 

2 Mini Accordion 11x16cm met linnen omslag 

 de 25 digitale bestanden van je foto’s 

 

9-maandenserie: €175 of €35 per sessie 
7-9 foto’s gemaakt gedurende je zwangerschap 

Panaromafoto op hardschuimplaat 20x50cm en digitaal 
 

Het is altijd mogelijk om extra afbeeldingen, afdrukken of producten toe te voegen 

 
*€0,35 wordt berekend per gereden kilometer buiten Arnhem 

info@gustavogonzalez.nl  /  06 83699324 



Newborn 
 

Afdrukken: €195 
3-4 uur fotoshoot   //  professionele bewerkingen van de foto’s 

online gallerij met de beste foto’s beveiligd met een wachtwoord 

10 foto’s afgedrukt 15x20cm 

 de 10 digitale bestanden van je foto’s 

 

Fotoboek: €325 
3-4 uur fotoshoot   //  professionele bewerkingen van de foto’s 

online gallerij met de beste foto’s beveiligd met een wachtwoord 

16 pagina’s fotoboek 25x25cm met 16 foto’s 

2x Mini Accordion 11x16cm met linnen omslag 

 de 16 digitale bestanden van je foto’s 

 

 Collectie: €475 
3-4 uur fotoshoot   //  professionele bewerkingen van de foto’s 

online gallerij met de beste foto’s beveiligd met een wachtwoord 

16 pagina’s fotoboek 25x25cm met 20 foto’s met linnen omslag 

bewaardoos voor het fotoboek met linnen omslag 

foto op canvasdoek of alu-dibond tot 75x50cm 

2x Mini Accordion 11x16cm met linnen omslag 

 de 20 digitale bestanden van je foto’s 

 

 

 
Het is altijd mogelijk om extra afbeeldingen, afdrukken of producten toe te voegen 

 

 
*€0,35 wordt berekend per gereden kilometer buiten Arnhem 

info@gustavogonzalez.nl  /  06 83699324 



Baby’s en Kinderen 
 

Mini sessie: €95 
30 min fotoshoot   //  professionele bewerkingen van de foto’s 

5 foto’s afgedrukt 15x20cm 

5 digitale bestanden van je foto’s 

 

Babyreportage : €135 
1 uur fotoshoot   //  professionele bewerkingen van de foto’s 

Online gallerij met de beste foto’s beveiligd met een wachtwoord 

10 foto’s afgedrukt 15x20cm 

10 digitale bestanden van je foto’s 

 

Kinderreportage: €125 
1 uur fotoshoot   //  professionele bewerkingen van de foto’s 

Online gallerij met de beste foto’s beveiligd met een wachtwoord 

10 foto’s afgedrukt 15x20cm 

10 digitale bestanden van je foto’s 

(Op locatie*, €50 extra) 

 

Smashcake: €150 
30-60 min fotoshoot   //  professionele bewerkingen van de foto’s 

Online gallerij met de beste foto’s beveiligd met een wachtwoord 

10 foto’s afgedrukt 15x20cm 

10 digitale bestanden van je foto’s�Een taartje in een kleur naar keuze 

 
Het is altijd mogelijk om extra afbeeldingen, afdrukken of producten toe te voegen 

 

 
*€0,35 wordt berekend per gereden kilometer buiten Arnhem 

info@gustavogonzalez.nl  /  06 83699324 



Familie en Portret 
 

Familie: 150 
45-60 min fotoshoot   //  professionele bewerkingen van de foto’s 

10 foto’s afgedrukt 15x20cm 
10 digitale bestanden van je foto’s 

(boven de 5 personen, €10 p.p. extra) 
 

Familie op locatie*: 185 
1-2 uur fotoshoot   //  professionele bewerkingen van de foto’s 

16 foto’s afgedrukt 15x20cm 
16 digitale bestanden van je foto’s 

(boven de 5 personen, €10 p.p. extra) 
 

Portret: €125 
1 uur fotoshoot   //  professionele bewerkingen van de foto’s 

Online gallerij met de beste foto’s beveiligd met een wachtwoord 
10 foto’s afgedrukt 15x20cm 

10 digitale bestanden van je foto’s 
 

Portret op locatie*: €165 
1-2 uur fotoshoot   //  professionele bewerkingen van de foto’s 

Online gallerij met de beste foto’s beveiligd met een wachtwoord 
16 foto’s afgedrukt 15x20cm 

16 digitale bestanden van je foto’s 
 

Profielfotoshoot: €35 
20-30 min fotoshoot   //  professionele bewerkingen van de foto’s 

5-10 digitale bestanden van je foto’s 
 
 

Het is altijd mogelijk om extra afbeeldingen, afdrukken of producten toe te voegen 

 
*€0,35 wordt berekend per gereden kilometer buiten Arnhem 

info@gustavogonzalez.nl  /  06 83699324 


