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Hieronder vindt u meer informatie en prijzen van een (sportieve) privé fotoshoot.   
 
Prijs per persoon (incl 21% BTW): 

- bij 1 persoon   € 69,50  
- bij 2 personen   € 55,00 
- bij 3 personen   € 47,50 
- bij 4 of meer personen € 40,00 

 
Mits de locatie binnen 20 km is van mijn woonplaats (Zwijndrecht). Daarboven bereken ik 
een reis- en onkostenvergoeding van € 0,40 per km. Ook eventuele parkeer- en 
toegangskosten bij/van de locatie worden in rekening gebracht. Bij aanvang voor 7u geldt een 
meerprijs van € 25,00. 
 
Tijdsduur: 

- Bij 1 of 2 personen  maximaal 1,5 uur 
- Bij 3 of 4 personen  maximaal 2,5 uur 
- Bij meer personen  afhankelijk van het aantal personen 

 
De duur is afhankelijk hoeveel we moeten wandelen om van de ene plek naar de andere te 
gaan om verschillende achtergronden te krijgen voor de foto's en van de ‘omkleedtijd’. 
Richtlijnen zijn routes van maximaal 4 km en maximaal 6 verschillende topjes/shirts/setjes.  
 
Foto’s: 
Elke persoon krijgt minimaal 25 bewerkte foto’s in hoge resolutie, zonder watermerk. Veelal 
foto’s waarop de persoon alleen staat, maar ook enkele foto’s van samen met de ander(en).  
 
Publicaties: 
De foto’s mogen gedeeld worden op sociale media, mits Rob Sportfotografie op een juiste 
manier wordt getagd. Bij een Bericht op Instagram is dat met een tag op elke foto plus een 
tag in de bijbehorende tekst (eventueel met 📸 ervoor). Ook bij gebruik van een foto in een 
Story dient altijd een tag worden toegevoegd. Op Instagram is de tag @robsportfotografie en 
op Facebook @rob sportfotografie (dus met spatie). Voor het bewerken van foto’s met een 
filter is toestemming nodig , behalve voor publicaties in zwart-wit.  
 
Rob Sportfotografie kan een kleine selectie ervan publiceren op sociale media en op zijn 
website, waarin de persoon wordt getagd en/of de voornaam van de persoon wordt 
genoemd. Vooraf kan men laten weten van welke foto’s publicatie ongewenst is.  
 
Restricties commerciële doeleinden: 
Het is geen bezwaar om, onder bovengenoemde voorwaarde, foto’s tevens te voorzien van 
tags van eventuele sponsoren of bedrijven bij publicatie op eigen sociale media en 
blog/webpagina’s. Re-posten door derden is toegestaan mits Rob Sportfotografie wordt 
getagd/genoemd. Het is niet toegestaan dat derden zonder toestemming de foto’s gebruiken 
voor commerciële doeleinden. Hiervoor kunnen kosten in rekening worden gebracht. 
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Levering en betaling: 
Binnen 48 uur na de fotoshoot wordt een aantal previews via Whats App toegezonden, 
inclusief een betalingsverzoek. Na betaling worden de foto’s binnen twee weken gemaild.  
 
Contactgegevens:  
Rob van Efferen  
ROB SPORTFOTOGRAFIE  
tel: 0653560225    
e-mail: info@robsportfotografie.nl 
Instagram: #robsportfotografie 


