Foto ID is meer dan fotografie alleen.
Een warm welkom als je onze studio binnenstapt, je moet
je thuis voelen. Dat is wat wij willen. Eerst een gesprek, de
wensen en mogelijkheden bespreken. Wat is het doel van de
foto? Wat is ervoor nodig?
Als wij dit weten, gaan we aan de slag met ons licht. We gaan
je niet in de spotlights zetten, maar we creëren schaduwen
op de juiste plaatsen, zodat het uiteindelijke beeld exact
weergeeft waar de wens ligt. Dit doen wij voor particulieren
meestal in onze sfeervolle studio. De businessfotografie vindt
voornamelijk plaats op locatie.
Fotografie…. het geeft ons een geweldig gevoel om de passie
van ons beide in jou beeld te mogen creëren.

Adres: 		
Horstlandenpark 2 Helmond
Annelies:
06 - 48 11 78 96 / annelies@fotoid.nl (klanten particulier)
Ad: 			
06 – 16 14 00 14 / ad@fotoid.nl (klanten zakelijk)
Openingstijden:
Alleen op afspraak
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Onze studio

Na ruim 23 jaar gevestigd te zijn geweest in Noord Limburg, zijn we
vanaf oktober 2020 gevestigd in Helmond.
Uitstraling? Vintage! De wierook brandt. Koffie, thee, chocomel,
wijntje of wat anders lekkers. Een ongedwongen sfeer, gezelligheid.
Om iedereen alle aandacht te kunnen geven, werken wij altijd op
afspraak. Je voelt je geen klant, maar gast….

About team 24/7

Wij zijn beide al meer dan 25 jaar actief in de fotografie.
Sinds 2012 zijn wij: team24/7. ;-)
Foto ID is meer dan fotografie alleen.
Annelies fotografeert voornamelijk de particuliere opdrachten, Ad
Een warm welkom als je onze studio binnenstapt, je moet
de zakelijke opdrachten. Daarbij assisteren wij elkaar, samen met de
je thuis voelen. Dat is wat wij willen. Eerst een gesprek, de
stagiaires. Ons doel is te blijven groeien in creativiteit, kwaliteit, kennis
wensen en mogelijkheden bespreken. Wat is het doel van de
en beleving. Dit doen wij onder andere door ons lidmaatschap bij Master
foto? Wat is ervoor nodig?
Photographers Network. Dit netwerk heeft eraan bijgedragen dat wij
beide de titel Goud Master hebben behaald. Deze gouden combinatie
Als wij dit weten, gaan we aan de slag met ons licht. We gaan
is uniek in de fotografiewereld. Beleving, sfeer, gezelligheid, herinnering,
je niet in de spotlights zetten, maar we creëren schaduwen
emotie, licht, schaduw…. En dit alles gevangen in één beeld, gecreëerd
op de juiste plaatsen, zodat het uiteindelijke beeld exact
met passie en gevoel.
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Wil je meer over ons weten? Dan nodigen wij je graag uit voor een kop
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Studio-shoot
Na het maken van de afspraak ontvang je een bevestigingsmail. Enkele
dagen voor de shoot krijg je nog een mail met kledingadviezen. Als je
speciale ideeën en / of wensen hebt, dan bespreken we deze graag vooraf.
Wanneer je in de studio komt, nemen we samen even door wat voor ideeën
we hebben voor jullie. In de studio hebben we alles onder controle, geen
last van wind, regen, kou of felle zon in je ogen. Met ons eigen licht kunnen
we precies vastleggen wat belangrijk is, benadrukken waar het om gaat. We
plannen voor een shoot altijd ruim de tijd, zodat we al jullie wensen kunnen
vastleggen. Daarnaast is dit ook voor kinderen erg fijn, omdat ze alle tijd
hebben om te wennen of bijvoorbeeld tussendoor te voeden of verschonen.
Hoeveel beelden wij maken tijdens een shoot? Zoveel als nodig is….
Preview
Enkele dagen na de sessie ontvang je via de mail de inloggegevens. Hiermee
kun je de door ons geselecteerde beelden achter een inlog bekijken op
onze website. Het betreft een preview. Dit houdt in dat er nog geen verdere
bewerkingen zijn toegepast voor verder gebruik. Tijdens een bestelsessie
kunnen we samen bekijken wat jullie wensen zijn.
Bestelsessie
Tijdens deze sessie gaan we op een groot beeldscherm jullie foto’s samen
bekijken. Op deze manier heb je een goede indruk hoe de beelden in grotere
formaten eruit gaan zien. Het is raadzaam om foto’s te maken van de ruimtes
waar je de beelden gaat ophangen. Zo kunnen wij het juiste advies geven
over formaten, afdrukmaterialen en eventueel lijsten. We kunnen de beelden
dan ook al in diverse kleurstellingen laten zien.
Deze sessie is altijd op afspraak.
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Family & Friends | € 195,Familie, je ouders, kinderen, broers en zussen of je vriendengroep. Allemaal samen, maar
ook per gezin, alleen de kleinkinderen of ieder afzonderlijk. Het is allemaal mogelijk.
Afhankelijk van hetgeen jullie wensen, plannen wij jullie sessie. Hiervoor nemen we altijd
voldoende de tijd, zodat we in een gezellige sfeer kunnen werken. Het mag gerust als een
feestje voelen.

Tips:
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Om jullie foto’s persoonlijker te maken is het leuk
om iets van je hobby of je werk mee te nemen.
Mocht de foto voor jullie ouders zijn, dan is het
ook leuk om persoonlijke spullen van jullie ouders
in de foto terug te laten komen. Of wat dacht je
van een bourgondische tafel? Vol met lekkernijen
en drank waarvan je gaat watertanden. We kunnen
hierover vooraf aan een fotoshoot brainstormen of
een gezamenlijk Pinterest-bord aanmaken. Mochten
jullie dit soort wensen hebben, dan is het fijn om dit
vooraf te overleggen.
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9 Months | € 195,Zwanger, een bijzondere gebeurtenis. Hoe mooi
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je thuis voelen. Dat is wat wij willen. Eerst een gesprek, de
gemak voelt, maar ook tussendoor de tijd hebt
wensen en mogelijkheden bespreken. Wat is het doel van de
om even bij te komen. Ja, dat is soms nodig!
foto? Wat is ervoor nodig?
En mocht het niet jullie eerste zijn, dan is het
natuurlijk ook mooi om met het gezin op de
Als wij dit weten, gaan we aan de slag met ons licht. We gaan
foto te gaan.
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weergeeft waar de wens ligt. Dit doen wij voor particulieren
Mocht je met je buik bloot op de foto willen,
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shoot geen strakke kleding draagt. Zo voorkom
je rode strepen en afdrukken van je kleding in
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je thuis voelen. Dat is wat wij willen. Eerst een gesprek, de
wensen en mogelijkheden bespreken. Wat is het doel van de
foto? Wat is ervoor nodig?
Als wij dit weten, gaan we aan de slag met ons licht. We gaan
je niet in de spotlights zetten, maar we creëren schaduwen
op de juiste plaatsen, zodat het uiteindelijke beeld exact
weergeeft waar de wens ligt. Dit doen wij voor particulieren
meestal in onze sfeervolle studio. De businessfotografie vindt
voornamelijk plaats op locatie.
Fotografie…. het geeft ons een geweldig gevoel om de passie
van ons beide in jou beeld te mogen creëren.

Tip:
Neem gerust wat extra kleding mee. Niet alleen wat je zelf leuk en mooi
vindt, maar ook de lievelingskleding van de kids zelf.
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Ze horen bij je gezin, dus horen ze ook op de foto. Toch?
Als het nu gaat om een hond, kat, kip of ander huisdier….
Een foto in de huiskamer van jullie huisdier is altijd leuk!
Tip:
Neem in ieder geval wat extra koekjes mee. Bij een fotoshoot van
een huisdier is geduld belangrijk. Dat hebben wij in de laatste jaren
zeker wel gekregen.
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Beauty Divas | € 275,Een shoot van jou, wie je bent of wil zijn. Wij begeleiden je naar de perfecte pose.
In een voorafgaand gesprek bespreken we al je wensen,
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weergeeft waar de wens ligt. Dit doen wij voor particulieren
meestal in onze sfeervolle studio. De businessfotografie vindt
voornamelijk plaats op locatie.
Fotografie…. het geeft ons een geweldig gevoel om de passie
van ons beide in jou beeld te mogen creëren.

Erotics | € 350,Durf jij jezelf bloot te geven?
Een shoot voor jezelf, voor je partner of misschien zelfs samen met je partner.
In een ongedwongen sfeer zoeken we samen naar de mooiste poses en het
mooiste licht om je lichaam zo mooi mogelijk uit te laten komen.
Tips:
Jij bepaalt wat je wel of niet wilt laten zien en hoe spannend je het wilt maken.
Kijk daarom gerust op Pinterest, Instagram of andere media
en laat ons zien welke stijl bij je past.

Foto ID is meer dan fotografie alleen.
Een warm welkom als je onze studio binnenstapt, je moet
je thuis voelen. Dat is wat wij willen. Eerst een gesprek, de
wensen en mogelijkheden bespreken. Wat is het doel van de
foto? Wat is ervoor nodig?
Als wij dit weten, gaan we aan de slag met ons licht. We gaan
je niet in de spotlights zetten, maar we creëren schaduwen
op de juiste plaatsen, zodat het uiteindelijke beeld exact
weergeeft waar de wens ligt. Dit doen wij voor particulieren
meestal in onze sfeervolle studio. De businessfotografie vindt
voornamelijk plaats op locatie.
Fotografie…. het geeft ons een geweldig gevoel om de passie
van ons beide in jou beeld te mogen creëren.

Foto ID is meer dan fotografie alleen.
Een warm welkom als je onze studio binnenstapt, je moet
je thuis voelen. Dat is wat wij willen. Eerst een gesprek, de
wensen en mogelijkheden bespreken. Wat is het doel van de
foto? Wat is ervoor nodig?
Als wij dit weten, gaan we aan de slag met ons licht. We gaan
je niet in de spotlights zetten, maar we creëren schaduwen
op de juiste plaatsen, zodat het uiteindelijke beeld exact
weergeeft waar de wens ligt. Dit doen wij voor particulieren
meestal in onze sfeervolle studio. De businessfotografie vindt
voornamelijk plaats op locatie.
Fotografie…. het geeft ons een geweldig gevoel om de passie
van ons beide in jou beeld te mogen creëren.

Profile pictures | € 175,Sessie van één persoon waarbij verschillende belichtingen en / of opstellingen worden
gemaakt. De foto’s worden gemaakt voor gebruik op website, Email-handtekening en
diverse social media kanalen, zoals LinkedIn, Facebook of voor een datingsite ;-)
Deze sessie is inclusief levering van 2 bewerkte en digitaal aangeleverde foto’s, geschikt
voor social media. Het formaat is 1080 px / 72 dpi.
Tip:
Denk goed na voor welk social media kanaal of website de foto’s gebruikt gaan worden,
zodat wij goed kunnen bepalen wat we precies gaan maken.
Extra bestand (bewerkt) € 30,Extra persoon 		
€ 90,-

Nabestellingen:

Print op professioneel papier.

Een foto verdient een mooi plek. Dat kan in diverse formaten en op
verschillende materialen. Zowel de afmeting als het materiaal is afhankelijk
Foto ID is meer dan fotografie alleen.
van de ruimte waarin de foto komt te hangen. In onderstaande prijslijst
Een warm welkom als je onze studio binnenstapt, je moet
vind je de prijzen van diverse soorten prints. Alle door ons geleverde prints
je thuis voelen. Dat is wat wij willen. Eerst een gesprek, de
worden geleverd door één leverancier. Wij werken nauw samen met deze
wensen en mogelijkheden bespreken. Wat is het doel van de
leverancier zodat de prints van een continue, hoge kwaliteit zijn.
foto? Wat is ervoor nodig?

Prints, groter dan 30x30 cm raden wij aan om op te laten plakken op zuurvrij materiaal.
Dan kunnen we garanderen dat de foto’s niet gaan golven en dat deze zo beter tot
zijn recht komen. Wanneer een foto wordt gelamineerd, kan deze zonder glas ingelijst
worden.
Het lamineren zorgt voor een beschermlaag en tevens een zijdeglans effect.

wij dit weten, gaan we aan de slag met ons licht. We gaan
Levering Als
bestanden:

je niet in de spotlights zetten, maar we creëren schaduwen
Lage resolutie
bestand
gratis, indien
ook als
geprinte
op de
juiste is
plaatsen,
zodatdit
hetbestand
uiteindelijke
beeld
exactmedia besteld is.
Lage resolutie
bestandwaar
is € de
15,00
perligt.
stuk,
NIET als geprinte media besteld is.
weergeeft
wens
Ditindien
doen dit
wij bestand
voor particulieren
De bestanden
worden
bewerkt
en in 1080
px,De
lange
zijde, 72 dpi geleverd.
meestal
in onze
sfeervolle
studio.
businessfotografie
vindt
voornamelijk plaats op locatie.
Wij leveren géén hoge resolutie bestanden die tijdens particulieren shoots gemaakt zijn.
Fotografie…. het geeft ons een geweldig gevoel om de passie
van ons beide in jou beeld te mogen creëren.

Vierkant

print

opgeplakt

incl. lamineren

t/m 18x18

13

20

25

20x20

20

30

35

30x30

45

55

65

60x60

105

130

155

80x80

145

180

225

100x100

185

230

290

Panorama

print

opgeplakt

incl. lamineren

t/m 10x20

13

20

25

12x24

20

30

35

15x30

30

45

55

20x40

45

60

70

30x60

75

90

105

40x80

120

145

170

50x100

145

175

210

60x120

175

215

260

70x150

225

275

350

Er zijn meer formaten mogelijk dan vermeld in de deze prijslijst.

Metallic Print:

BoxFrame:

ID-Gloss:

Dit is een print op papier, met een metaal-achtige look.
Dit komt tot uiting bij wisselende lichtinval. Deze print
wordt uitsluitend opgeplakt en gelamineerd geleverd.

Een strak diep houten frame met een smalle rand.
Deze wordt voorzien van een metallic print. Het
houten frame is verkrijgbaar in 8 kleuren. Dit wordt
door de leverancier compleet geleverd, waardoor het
een bijzonder strak geheel krijgt.

Onder grote druk en met hoge temperaturen wordt
de inkt van de foto in de coating van het aluminium
paneel aangebracht. Dit geeft een waanzinnig helder
en levendig beeld. Het resulteert in een harde laag, die
tevens voor een goede bescherming zorgt.

Vierkant

print

Vierkant

print

Vierkant

print

30x30

75

30x30

75

30x30

200

60x60

170

60x60

170

60x60

400

80x80

250

80x80

250

80x80

550

100x100

325

100x100

325

100x100

700

Panorama

print

Panorama

print

Panorama

print

30x60

110

30x60

275

30x60

275

40x80

180

40x80

375

40x80

400

50x100

230

50x100

475

50x100

500

60x120

285

60x120

550

60x120

575

75x150

390

75x150

750

75x150

800

Er zijn meer formaten mogelijk dan vermeld in deze prijslijst.

Foto op Dibond:

ID-Plate:

Fabrick-Frame:

Mocht je een foto zonder lijst op willen hangen, dan
is dit een mooie oplossing. Het dibond paneel wordt
hierbij voorzien van een professionele print. Daarnaast
wordt dit paneel mooi afgewerkt met een lamineerlaag. Dit beschermt de foto tegen beschadigen én
geeft een mooi zijdeglans effect.

Dit is een Aluminium paneel met een kunststof kern,
waarbij de foto rechtstreeks op het paneel geprint
wordt. Het paneel is voorzien van een speciale
coating, zodat de kleuren goed tot zijn recht komen.
Het effect hiervan is dat de matte gloed van de foto
wisselt als het licht erop valt.

Hierbij wordt de print op hoogwaardige kwaliteit
geprint op een stretchdoek. Dit wordt opgespannen in
een aluminium frame wat strak aan de muur bevestigd
wordt. Het doek is uitwasbaar.

Vierkant

print

Vierkant

print

Vierkant

print

30x30

175

30x30

150

60x60

425

60x60

325

60x60

275

80x80

475

80x80

425

80x80

375

100x100

635

100x100

525

100x100

475

Panorama

print

Panorama

print

Panorama

print

40x80

425

30x60

250

30x60

215

50x100

475

40x80

325

40x80

265

70x140

635

50x100

375

50x100

325

60x120

435

60x120

385

75x150

575

75x150

525

Er zijn meer formaten mogelijk dan vermeld in deze prijslijst.

Acrylaat 2mm:

Acrylaat 4mm:

Hierbij wordt een hoogwaardige glansprint verlijmd
tussen een dibond paneel en een 2mm dik acrylaat
paneel. Hierdoor krijg je een mooi glans effect op de
foto.

Zoals bij acrylaat 2mm, maar dan een paneel van 4mm.
Dit geeft een exclusieve uitstraling en een nog mooiere
glans op je foto. Vanuit de zijkant kun je “in” de foto
kijken. wisselt als het licht erop valt.

Vierkant

print

Vierkant

print

30x30

225

60x60

485

60x60

435

80x80

600

80x80

550

100x100

750

100x100

700

Panorama

print

Panorama

print

30x60

350

30x60

295

40x80

450

40x80

375

50x100

550

50x100

495

60x120

650

60x120

595

75x150

825

75x150

750

Er zijn meer formaten mogelijk dan vermeld in deze prijslijst.
Mat-finish is ook mogelijk. De prijs hiervan is op aanvraag.

Awards & Master titels
2021 *Gold Award MPN GB-Sponsor Award
		
*Silver Award MPN Thema wedstrijd
Foto ID is meer dan fotografie alleen.
2020 Een
*Silver-Award
Sponsor
Award
warm welkom alsiBeeld
je onze studio
binnenstapt,
je moet
thuis voelen. Dat isBPP-Award
wat wij willen. Eerst
een gesprek, de
		 je*Silver-Award
(Wedding)
wensen en mogelijkheden bespreken. Wat is het doel van de
2019 foto?
*Behalen
Goldnodig?
Master
Wat is ervoor
2018 *Gold Award MPN Thema wedstrijd
wij dit weten, gaan we aan de slag met ons licht. We gaan
2017 Als
*Gold-Imaginem-Award
je niet in de spotlights zetten, maar we creëren schaduwen
		 op
*Zilver-Award
Thema
wedstrijd
de juiste plaatsen,MPN
zodat het
uiteindelijke
beeld exact
waar de wens
ligt. Dit doen(Portret)
wij voor particulieren
2016 weergeeft
*Zilver-Award
BPP-Award
meestal in onze sfeervolle studio. De businessfotografie vindt
		 voornamelijk
*Zilver-Award
MPN-Award
plaats op
locatie.
		 *Eervolle vermelding MPN-Award
het geeft ons een geweldig gevoel om de passie
2015 Fotografie….
*2e
LPC
Live Portrait Contest BPP
van ons beide in jou beeld te mogen creëren.
		 *Brons-Award MPN thema wedstrijd
2014 *Brons-Award MPN-Awards
		 *Eervolle Vermelding MPN-Awards
2013 *Gold-Award MPN Thema wedstrijd
		 *Eervolle Vermelding MPN-Awards
2012 *Portretfoto van de maand februari BPP
		 *Gold Wedding Award BPP-Contest
2011 *Eervolle Vermelding DIPP-Award
		 *Behalen Zilver-Master MPN
2010 *Nominatie Bruidsfoto Award

		
2009
		
		
		
		
		
		
2008
		
		
		
		
2007
		
		
2005
		
2004
2003
2002
2001
2000

*Eervolle Vermelding DIPP-Award
*Nominatie Bruidsfoto Award
*1e & 3e Prijs Förderkreis Portrait Award
*Silver Award MPA (Portrait Overseas)
*DIPP Silver Award Portret fotografie
*DIPP Brons Award Portret fotografie
*Photo of the Year Portret fotografie
*Behalen Fellowship / Gold Master MPN
*3x Nominatie BruidsFoto Award
*Winnaar Live Portrait Contest
*2e Prijs BruidsFoto Award
*DIPP Silver Award Portret Fotografie
*DIPP Silver Award Publiciteits fotografie
*DIPP Gold Award Portretfotografie
*2x DIPP Brons Award
*Nominatie Bruid- & Bruidegom Award
*1e Prijs Bruid- & Bruidegom Award
*Dipp Gold Award Portretfotografie
*DIPP Gold Award
*Behalen Zilver-Master MPN
*Eervolle vermelding DIPP Award
*Behalen Brons-Master
*DIPP Silver Award

		 *Behalen Zilver-Master MPN
1999 *Behalen Brons-Master MPN
1998 *1ste, 3e & publieksprijs Bruidsfoto BFN

