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DAY IN THE LIFE
Een shoot voor de toekomst

Een DITL (Day in the life) is inderdaad een ander principe dan een gewone shoot. Tijdens een 

DITL volg ik jullie als gezin een 3 tal uurtjes of meer. Dit kan in de voormiddag of in de namiddag 

zijn, jullie kiezen.  

◊ Concept?

Ik volg jullie een aantal uur en observeer en documenteer. Ik leg jullie vast zoals jullie zijn. Niets 

ontgaat mijn blik. Tijdens een DITL doen we niet aan poseren. Doordat ik een langere tijd bij 

jullie ben vergeet iedereen snel dat ik er ben. Dit geeft mij de mogelijkheid om de echte mooie en 

waardevolle momenten voor later vast te leggen.  

Een shoot doe je immers niet voor nu of binnen een jaar. Je doet dit om later herinneringen te 

kunnen ophalen aan de tijd dat de bengels klein waren want ze worden zo snel groot. 

◊ Kostprijs?

Een DITL start vanaf €600 voor 3u fotografie. Hierbij krijg je een hele hoop beelden zodat je de 

herinneringen aan de kleintjes, levendig kan houden. De beelden komen in High Resolution  

zonder watermerk en zonder downloadbeperkingen. 











F is for Family
Tastbare herinneringen aan momenten zijn het belangrijkste in ons leven.  

Herinneringen vervagen, foto’s helpen om die momenten tastbaar te houden.
De foto’s draag je voor de rest van je leven met je mee!

◊	 Gezin	of	familieshoot

Ik maak een onderscheid tussen een gezinshoot en een familieshoot. Onder een gezin versta ik 

iedereen van hetzelfde huishouden. De familie is dan het grotere geheel met meerdere gezinnen 

samen (bv een shoot met grootouders en hun kinderen en kleinkinderen).

Voor een gezinshoot reken ik een uurtje werk zeker als er kleine kindjes zijn. Het kan zijn dat ze het 

rap beu zijn dus probeer ik altijd snel en effeciënt te werken. 

Een familieshoot neemt rap 1,5u a 2u in beslag afhankelijk van de grote van de groep en de wensen 

die jullie hebben bij de foto’s. 

◊	 Prijzen

Alle informatie over de prijzen vind je op de laatste pagina van deze brochure.



Communie/Lentefeest
Heb je in de nabije toekomst een zoon of dochter die een grote stap maakt in 

zijn of haar leven? Ik help jullie graag met de foto’s

◊	 Hoe	gaan	we	te	werk?

We spreken samen een moment af. Dit kan via het contactformulier of via mail (wouter@wove.

be). Je neemt best wat op voorhand contact op zodat ik zeker nog een vrij moment heb voor jullie.  

Vervolgens kiezen we een locatie, ik werk graag met locaties die een betekenis hebben voor zoon 

of dochter. Mijn doel is om hen zo ‘echt’ mogelijk vast te leggen. 

◊	 Prijzen

Alle informatie over de prijzen vind je op de laatste pagina van deze brochure.







Portretreeks
Grootouders zijn er altijd, tot ze er niet meer zijn. 

◊	 Concept

Een jaar of twee geleden kwam ik tot de constatatie dat er weinig recente en goede foto’s van 

mijn grootouders waren. Mijn familie en ikzelf namen het wat vanzelfsprekend dat ze er altijd zijn.  

Helaas is het eeuwige leven aan niemand gegund. Ik nam het mij dus voor om een portret te  

nemen van grootouders om hen vast te leggen zoals ze echt zijn. Een tastbare herinnering voor 

later van hoge kwaliteit. Met liefde en zorg gedaan.

Als fotograaf kan ik alleen maar zeggen dat in de huidige smartphone maatschappij we vaak spijt 

hebben van de foto’s die we niet genomen hebben of niet laten nemen hebben in een hogere  

kwaliteit. 

◊	 Enkel	grootouders?

Nee, het concept van de portretreeks kan op alles en iedereen toegepast worden. Het voorbeeld 

van mijn grootouders sluit gewoon dichter aan bij mijn leefwereld en is vaak gemakkelijker om het 

concept uit te leggen. 

◊	 Prijzen

Alle informatie over de prijzen vind je op de laatste pagina van deze brochure.







Waar voor je 
geld

Een fotosessie is een investering voor later. 

Alle prijzen hieronder vermeld zijn inclusief een online galerij en een bewerking van een grote selectie 

aan foto’s. Vanaf 20 km buiten Beernem komt er € 0,40 kilometervergoeding bij. 

Er wordt gewerkt met twee voorschotten. Het eerste voorschot wordt betaald bij de vastlegging van de 

datum. Het tweede wordt betaald voordat de shoot plaats heeft.  

BASIC

10 foto’s high res

Online galerij 

Prijs van de shoot

Korting in online galerij

Mogelijkheid tot extra foto’s  
aankopen aan €12 per foto

MEDIUM

20 foto’s high res

Online galerij 

Prijs van de shoot

+

€50

Korting in online galerij

Mogelijkheid tot extra foto’s  
aankopen aan €12 per foto

PREMIUM

Alle foto’s high res

Online galerij 

Prijs van de shoot

+

€120

Korting in online galerij

Bij elke shoot krijg je de mogelijkheid om te kiezen uit drie pakketten. 



Gezinshoot €250

Familieshoot €300

Communie €250

Portretreeks €250



This is me

Grafisch

Ik kan het belang van foto’s niet genoeg benadrukken als herinnering. Waar het vroeger normaal was om 

jaarlijks eens naar de fotograaf te gaan om foto’s te laten nemen van het gezin, familie, etc. is dit gebruik 

wat verdwenen. Vaak krijg ik te horen dat mensen spijt hebben dat ze niet meer foto’s hebben laten nemen 

want het verschil met een smartphone foto is toch zo groot. Een laatste tip die ik nog wil meegeven is deze: 

laat je foto’s drukken. Bekijk ze niet enkel via een scherm. 

End personal rant over fotografie. Ik ben Wouter en ik ben gepassioneerd door fotografie en het vastleg-

gen van momenten. Zowel die van mijn eigen gezin als die van jullie. Al meer dan 7 jaar sta ik achter mijn 

camera en het zalige gevoel verdwijnt nooit. Ik sta dus alvast te springen om jullie voor mijn lens te krijgen!

Zit je met een grafisch idee waarbij ik jullie kan helpen? Neem gerust contact op en ik kijk wat ik voor jullie 

kan doen. Grafische ontwerpen starten vanaf €150 voor het ontwerp. Ik werk graag een offerte uit op maat 

voor jullie. 


