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WIE  BEN I K?

‘Omdat ik ervan hou de mooiste glimlachen, de meest liefdevolle blikken en
hartverwarmende momenten vast te leggen op beeld, en om vervolgens alles

opnieuw te mogen herbeleven. ’ 

Hallo, ik ben Sissy Segers, huwelijks -en portretfotograaf. Fotograferen is voor
mij begonnen als een uit de hand gelopen hobby. Elke mogelijkheid die ik
kreeg om foto's te maken, greep ik maar al te graag.  Na een paar jaar
avondschool te hebben gevolgd, mag ik mij bij de gelukkigen prijzen om dit
nu als beroep te kunnen uitoefenen. Mijn stijl kan je het best omschrijven als
spontaan, natuurlijk en warm. Geen reeks geposeerde foto's, maar beelden die
reflecteren hoe jullie echt zijn. Aangezien ik emoties in mijn foto's wil leggen,
richt ik mij voornamelijk op portretten, koppels, huwelijken, zwangerschappen,
baby's en gezinnen! 
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Niets is leuker dan het fotograferen van een
huwelijk. Elk koppel  is uniek en ik ben hier
om jullie te verhaal in beeld te brengen.
Mijn stijl bestaat niet  uit een
aaneenschakeling van geposeerde foto's,
maar uit beelden die reflecteren hoe jullie
echt zijn.   Daarom ontmoet ik jullie graag
op voorhand om elkaar beter te leren
kennen, elkaars verwachtingen af te
toetsen en om  de dagplanning te
overlopen. Na het tekenen van het contract
staat jullie datum officieel genoteerd in de
agenda. Op de dag van het huwelijk wijk ik
niet van jullie zijde, zo krijg ik de
mogelijkheid om al jullie mooiste
momenten te fotograferen. Na  ongeveer
een tweetal weken stuur ik jullie  de foto's
online door,  en opgelet, het zullen er véél
zijn! Zo kunnen jullie vrij snel jullie mooiste
dag opnieuw beleven.

HUWEL I JKSREPORTAGE

Eerste preview binnen de 2 dagen
Na 3 weken ontvangen jullie de
bewerkte beelden in hoge resolutie
Inclusief zwart-wit foto's 
+/- 40 beelden per uur 
Vervoer: eerste 15km inbegrepen,
nadien €0.34/km vanaf Topstraat te
Sint-Pieters-Leeuw
kostprijs: €130/uur  (met een
minimum van 6 aaneensluitende
uren)

Wat kan je verwachten? 
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Zijn jullie verloofd en willen jullie graag
enkele leuke foto's voor jullie save the
date? Of verwachten jullie een kindje
en hadden jullie graag enkele foto's van
de zwangere buik? Of willen jullie
gewoon jullie liefde vereeuwigen op
beeld? Dit is allemaal mogelijk bij een
koppelshoot. De volledige shoot draait
enkel en alleen om jullie.

KOPPELSHOOT

1u fotografie 
+/- 50 digitale beelden
Inclusief zwart-wit foto's
3u nabewerking 
Buitenlocatie
Na 14 dagen ontvangen jullie de
bewerkte beelden in hoge resolutie
Vervoer: eerste 15km inbegrepen,
nadien €0.34/km vanaf Topstraat te
Sint-Pieters-Leeuw
Prijs: €165

Wat kan je verwachten? 
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Als je kijkt naar al je foto's op je gsm of op je
computer, op hoeveel van deze foto's sta je met
je hele gezin? Hoogstwaarschijnlijk niet zo veel.
Het wordt dus dringend tijd om jullie prachtige
gezin te vereeuwigen op beeld, want voor je
het weet, lopen er thuis enkele pubers rond!
Terwijl jullie elkaar knuffelen, rondwandelen,
spelen met elkaar, ... noem maar op.  Ik maak
foto's van hoe jullie echt zijn.  Er worden zowel
foto's gemaakt van het volledige gezin, als ook
van de kinderen en ouders apart. 

Of wil je graag een fotoshoot boeken met je
allerliefste vrienden? Dit is misschien wel het
perfecte verjaardagscadeau voor je beste
vriendin! 

GEZINS -EN

VR IENDENSHOOT

1u fotografie 
+/- 50 digitale beelden
Inclusief zwart-wit foto's
Max. 5 personen (indien meer
personen, verwijs ik je door naar een
groepsshoot: €275 met max. 12
personen)
3u nabewerking 
Buitenlocatie
Na 14 dagen ontvangen jullie de
bewerkte beelden in hoge resolutie
Vervoer: eerste 15km inbegrepen,
nadien €0.34/km vanaf Topstraat te
Sint-Pieters-Leeuw
Prijs: €185

Wat kan je verwachten? 
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IProfessionele foto's van jezelf laten maken, is
iets wat iedereen eens zou moeten doen. Het is
een enorme boost voor je zelfvertrouwen en zo
leuk om later terug naar te kijken. Selfies zijn
ook leuk, maar ze kunnen niet op tegen echte
portretfoto's. 

PORTRETSHOOT

1u fotografie 
+/- 50 digitale beelden
Inclusief zwart-wit foto's
Maximum 1 persoon
3u nabewerking 
Buitenlocatie
Na 14 dagen ontvangen je de
bewerkte beelden in hoge resolutie
Vervoer: eerste 15km inbegrepen,
nadien €0.34/km vanaf Topstraat te
Sint-Pieters-Leeuw
Prijs: €125

Wat kan je verwachten? 
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Geen baby’s verwikkeld in gekke poses en
mandjes, maar wel foto’s van hoe jullie echt
zijn. En met 'jullie' bedoel ik dus het volledige
gezin. Ik kom één à twee uur bij jullie thuis en
maak foto’s terwijl jullie je baby knuffelen, te
drinken geven, verzorgen, samen spelen, … 
Het lijkt dus alsof ik niet aanwezig ben en jullie
gewoon met alle liefde jullie dierbare zoon of
dochter verzorgen. En uiteraard wordt jullie
baby ook apart gefotografeerd. 

NEWBORN L IFESTYLE  SHOOT

1u - 2u fotografie 
+/- 50 digitale beelden
Inclusief zwart-wit foto's
5u nabewerking 
Na 14 dagen ontvangen jullie de
bewerkte beelden in hoge
resolutie
Ik kom bij jullie thuis. De eerste
15km vervoerskosten zijn
inbegrepen, nadien €0.34/km
vanaf de Topstraat te SintPieters
Leeuw
Prijs: €185

Wat kan je verwachten? 

FOTOSESS IES PAGINA 6



 1,5u fotografie 
+/- 50 digitale beelden
Incl. zwart-wit fotos
4u - 6u nabewerking 
Na 14 dagen ontvang  je de bewerkte
beelden in hoge resolutie
Eerste 15km vervoerskosten zijn inbegrepen,
nadien €0.34/km vanaf de Topstraat te Sint-
Pieters-Leeuw
Foto's worden gemaakt in de kerk en
nadien op een buitenlocatie, niet op het
doopfeest met vrienden/familie
Prijs: €185

Wordt je zoon of dochter gedoopt? Dan leg ik
met veel plezier het doopsel in de kerk vast op
beeld. Daarnaast is het ook mogelijk om nadien
enkele familiefoto's te maken. 

Wat kan je verwachten? 

DOOPSEL  EN COMMUNIE

  45 min fotografie 
+/- 25 digitale beelden
Incl. zwart-wit foto's 
2u nabewerking 
Na 14 dagen ontvangen jullie de
bewerkte beelden in hoge resolutie
Vervoerskosten zijn inbegrepen 
Opgelet! Het is niet meer mogelijk om
naast de geplande communieshoots 

Prijs: €125

Viert je zoon of dochter binnenkort zijn of
haar communie of lentefeest? 1 à 2 maal
per jaar kan je je inschrijven voor de
communieshoots. Stuur mij een mailtje en
wordt als eerste op de hoogte gebracht
van de nieuwe locatie van zodra deze
bekend is!

Wat kan je verwachten?

een communieshoot te boeken.
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Wat doe je best aan voor een fotoshoot? 
Doe iets aan waar je je goed in voelt. Iemand die zich goed voelt, straalt
dit ook uit op de foto. Kies voor effen kledij of voor een leuke, zachte,
terugkerende print. Vermijd opschriften, de focus moet naar jullie
gegaan worden en niet naar de kledij.  
Felle kleuren raad ik niet aan. Mijn persoonlijke voorkeur gaat naar
pastelkleuren en warme kleuren zoals bruin, beige, kakigroen, terra
cotta, crème, okergeel, lichtroze, vuilroze, bordeaux, blauw en wit. 

Indien je met meerdere personen op de foto gaat, zorg dan dat jullie
kleuren matchen. Dit wil niet zeggen dat je allemaal een witte t-shirt aan
moet, maar laat enkele kleuren een paar keer terug komen voor een
mooi passend effect. 

Welke schoenen doe je best aan voor een fotoshoot? 
Qua schoenen draag je als vrouw best niet je allerhoogste hakken. Om
zo natuurlijk mogelijke foto's te creëren, wordt er namelijk veel bewogen.
Doe dus gemakkelijke schoenen aan, die uiteraard ook bij je kledij
passen.

F .A .Q.
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F .A .Q.

In welke regio's gaan de fotoshoots door?
Ik fotografeer het vaakst in en rond het pajottenland in Vlaams-Brabant.
Denk maar aan de gemeenten Halle, Gooik, Gaasbeek, Dilbeek, Herne,
Sint-Pieters-Leeuw, Ternat, Ninove, ...  Uiteraard ben ik ook beschikbaar
in alle andere gemeenten en provincies. Ook indien je graag een
fotoshoot in het buitenland wenst te doen, kan je hiervoor bij mij terecht. 

Hoe verloopt de betaling?
Wanneer je een fotoshoot boekt bij Sissy Segers Photography krijg je de
mogelijkheid om vooraf te betalen via overschrijving of om ter plekke te
betalen via payconiq of cash. Opgelet! De foto's worden pas
doorgestuurd wanneer het volledige bedrag betaald werd.

Hoeveel foto's krijg je na een fotoshoot? 
Na een fotoshoot van ongeveer één uur mag je je verwachten aan minimum
50 foto's (inclusief de zwart-wit foto's). Je krijgt deze 50 foto's allemaal en hoeft
hier niet voor bij te betalen. 
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ALGEMENE VOORWAARDEN

Er wordt een voorschot gevraagd van 30%, te betalen 14 dagen voor
aanvang van de opdracht. De overige 70% is te betalen binnen de 8 dagen
na de opdracht.

Bij annulatie vanwege de klant, wordt gevraagd om 20% van het
totaalbedrag te betalen. Bij annulatie minder dan 6 maand voor het
huwelijk, wordt gevraagd 50% van het totaalbedrag te betalen.

Bij annulatie of onmacht vanwege de fotograaf, worden de klanten zo snel
mogelijk verwittigd en hebben volgende keuze: de fotograaf stelt indien
mogelijk een vervanger voor. Het bestaande contract loopt gewoon verder.
Indien geen volwaardige vervanger voor handen is, wordt het contract
beëindigd en wordt het voorschot terugbetaald. 

Algemene voorwaarden voor huwelijken: 

Annulaties:

 

Algemene voorwaarden voor huwelijken en alle andere shoots: 

Publicatie: 
Foto's gemaakt door Sissy Segers Photography kunnen te allen tijden
gepubliceerd worden voor zakelijke en commerciële doeleinden zoals  website,
blog en sociale media, nieuwsbrief, portfolio, eigen gebruik en eventuele
toekomstige activititeiten.  Indien u dit niet wenst, gelieve de fotograaf hiervan
op de hoogte te brengen.

Eigen afdrukken: 
De fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurawijkingen op afdrukken wanneer
de afdrukken niet door de fotograaf werden geleverd. 

Inkomgelden: 
Mogelijke inkomgelden zijn te betalen door de klant.

Privacy: 
Sissy Segers Photography zal in geen geval persoonlijke gegevens (email,
telefoon, etc) doorgeven aan derden of openbaar maken.

Prijzen: 
De prijzen kunnen elk moment worden aangepast. De prijs die de klant krijgt
op het moment van de boeking, blijft echter ongewijzigd ongeacht eventuele
prijsstijgingen.
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ALGEMENE VOORWAARDEN

Auteursrechten:
Een huwelijksreportage of een andere fotoshoot van Sissy Segers Photography
wordt beschouwd als een artistiek werk, en is daarbij onderhevig aan
auteursrechten. De foto's blijven eigendom van de fotograaf. Bij volledige
betaling van de huwelijksreportage of fotoshoot heeft de klant het recht om de
foto's te printen en publiceren voor persoonlijke doeleinden. Indien de klant de
foto's gebruikt voor commerciële doeleinden zonder gepaste vergoeding voor
de fotograaf, zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden.

Het aantal foto's
Het geleverde aantal foto's varieert naargelang de duur van de reportage en
andere variabelen, en kan dus onmogelijk vooraf vastgelegd worden.
Uit alle gemaakte foto's maakt de fotograaf een selectie. Deze foto's worden
vervolgens bewerkt in de stijl van de fotograaf. De foto's die de selectie niet
haalden en de onbewerkte foto's kunnen onder geen beding verkregen
worden. Andere bewerkingen van de geselecteerde foto's kunnen verkregen
worden op aanvraag.

Aansprakelijkheid:
De fotograaf kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld bij lichamelijke
dan wel materiële schade veroorzaakt tijdens de fotoshoot. Tenzij er sprake is
van grove schuld of opzet aan de zijde van de fotograaf. De aansprakelijkheid is
in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.
Bij verzending van bestellingen per post is de fotograaf niet verantwoordelijk
voor schade toegebracht tijdens de levering.

Akkoord:
Door een fotoshoot of fotoreportage te boeken bij Sissy Segers Photography
gaat u  akkoord met de algemene voorwaarden.
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Wil je graag een fotoshoot of een huwelijksreportage boeken? 
Stuur dan een mail naar onderstaand e-mail adres en dan neem ik zo

snel mogelijk contact met je op! 

segers.sissy@gmail.com 

CONTACT
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