
ALGEMENE VOORWAARDEN EN INFORMATIE PURE PLAATJES 
 
 

- Datum, tijd en locatie worden besproken. De klant mag de locatie zelf 
kiezen, Pure Plaatjes wil natuurlijk gerust meedenken.  

- Mooie locaties zijn bijvoorbeeld: Henschotermeer, Ginkelse Heide, 
Slaperdijk Veenendaal, Amerongen stad, Blauwe Kamer, Soesterduinen, Enka 
Ede, Villa Augustus, Het Leesten Uchelen, Paradijs Barneveld, of iets 
anders; bijv. heide, zand, bos, water, bloemen of een oud stadje.  

- Nadat datum, tijd en locatie afgesproken zijn wordt er een betaalverzoek 
gestuurd. Hierna is de fotoshoot officieel geboekt. Bij ontwerpen en 
bruiloften geldt een factuur.  

- Graag binnen 8 dagen betalen, in alle gevallen voor de shoot. 
- Reiskosten zijn 25 cent per kilometer buiten een straal van 5 km vanaf 

Ederveen of openbaar vervoerskosten. 
- Als blijkt dat door logische reden onbedoeld extra schuld is gemaakt kan 

dat doorgerekend worden met het tarief. 
- Prijzen zijn inclusief btw.  
- Bij een bruiloft wordt van tevoren 500 euro betaalt, de rest volgt achteraf. 
- Bij een ontwerp wordt 75 euro van tevoren betaald, de rest volgt achteraf. 
- In geval van annulering wordt de klant geacht de shoot te betalen. 
- Pure plaatjes mag een opdracht weigeren als duidelijk is dat zij niet kan 

aanvaarden, om welke reden dan ook. Ook als er na boeking nieuwe informatie 
komt die dat duidelijk maakt. In dat geval wordt uiteraard uw geld 
teruggestort. 

- Voor de shoot krijgt u kledingtips te zien/toegestuurd. U bent niet 
verplicht daar iets mee te doen.  

- Bij welke weersomstandigheden dan ook gaat de fotoshoot door, behalve bij 
extreme neerslag of temperatuur.  

- De shoot duurt gemiddeld 1-1,5 uur 
- De foto’s ontvangt u altijd binnen 2 weken. Bij een bruiloft ontvangt u de 

foto’s binnen 3 maanden. 
- De foto’s ontvangt u in hoge resolutie. 
- Als u de foto’s op sociale media plaatst, graag met tag/naamsvermelding van 

Pure plaatjes/ @pure_plaatjes_ 
- Pure plaatjes levert geen onbewerkte bestanden. 
- Pure plaatjes zal de opdracht naar beste inzicht en kunnen uitvoeren in de 

stijl en de kwaliteit waarin zij gebruikelijk werkt. Om deze reden mogen de 
foto’s niet nabewerkt worden. 

- Met het akkoord geven van deze voorwaarden geeft u automatisch akkoord 
voor delen van foto’s op sociale media. Wilt u dit niet? Neem dan graag 
contact op. 

- Het kan zijn dat u als klant kleuren anders ervaart, als uw schermweergave 
of beeldscherm niet optimaal/niet gekalibreerd is. 

- Pure plaatjes verspreid geen gegevens van de klant zoals mailadres of 
telefoonnummer. 

- GENIET! ;-) Van dit superleuke uitje en van de blijvende herrinnering.  

  



KLEDINGTIPS voor fotoshoots 
 
 

- Als eerste tip wil ik je graag meegeven dat je je vooral lekker moet voelen in 
de kleding die je tijdens de shoot aantrekt.  

- Wees lekker jezelf. Hoe ben jij? Laat dat zien in je kleding.  
- Vermijd voor zover dat kan drukke en felgekleurde kleding. Die leiden af. 

Ook reflecteren felle kleuren op de huid. 
- Gebruik liever aardetinten (zandkleur, lichtbruin, okergeel, donkergroen, 

lichtblauw, etc) Daarmee wordt een foto rustig en zijn jullie op het mooist. 
- Persoonlijk houd ik erg van vintagekleding, niet té, maar wel wat speelser. 

Met mijn foto’s wil ik graag een ‘vintage vibe’ uitstralen en niet te 
geposeerd. Natuurlijk hoeft u niet, omdat ik dat mooi vind, zulke kleding 
aan te trekken. Het voordeel is wel dat door de speelse kleding een foto 
mooier wordt en natuurlijk. Voorbeelden van kleding daarvoor kunt u 
verder in dit bestand vinden, zodat we dat heerlijke sfeertje goed krijgen op 
de foto’s. Kleding bepaald de foto voor een groot deel en geeft de sfeer. Voor 
mannen bijvoorbeeld linnen blouses (geen glans), bretels, ‘boeren’petjes, 
klompen/geen pakschoenen. Winkels daarvoor: #Cottonclub #H&M #zara 
Voor vrouwen: wijde jurken, linnen, kant, lichte kleding, zandkleur/ 
donkergroen/zachtroze/etc. bandana’s, linten, hoeden/petje, sandalen… 
Winkels: #Cottonclub #zara #only #H&M #Na-kd #roolee 
Kindjes: wijde rokjes/jurkjes, strikken, vlechtjes, linnen, kant, broekjes 
met bretels #mywayofstylehq #zara #donsje #H&M 

- ‘Wat past bij mij’ vragen sommigen zich af. De kleur van je ogen staat altijd. 
Ik ben geen kledingadviseur, maar kies kleding waar je van gaat stralen, je 
op je gemak in voelt en een beetje speels en puur zijn zoals hierboven 
beschreven. Dat maakt het plaatje helemaal af. Kleding is erg belangrijk in 
een foto. Wat ook handig is om te bedenken; wat is de omgeving? Groene 
kleding in een groen bos is minder dan bijvoorbeeld bordeauxrood.  
Hieronder een voorbeeld wat felgekleurde, drukke kleding met je gezicht 
doet. Met het hele plaatje eigenlijk. Daaronder nog wat voorbeelden van 
kleding. Veel plezier met het samenstellen van de kleding voor jouw shoot! 
We maken er een feestje van! 

  



  
 
  



   



 
 


