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Wat mag je 
bij La Foresta 
verwachten?
• Een professionele fotograaf + fotoshoot coördinator.   

Wij komen steeds met 2 personen.

• Meer dan 15 jaar ervaring in grafische vormgeving.

• Door onze unieke fotobewerking achteraf kunnen we onze 
stempel doordrukken en ons onderscheiden.  
Dit is wat La Foresta zo speciaal maakt.

• Een unieke herrinnering die je altijd zal bijblijven.



Fotoshoot tips
• Zorg voor een mooie omgeving, dit geeft een meerwaarde 

aan je foto’s.  Indien u geen geschikte locatie weet, kan u 
naar La Foresta fotografie in Mol komen. Wij zijn gelegen  
vlakbij een bos (combinatie beuken- en dennenbos).  

• Draag liefst zachte kleuren, felle kleuren in je kledij geven 
teveel afleiding in een foto.

• Zorg dat jij (en je paard/hond/...) op de afgesproken tijd 
volledig klaar bent.  Op die manier hebben we voldoende 
tijd om leuke foto’s te maken.

• Bij zonnig weer is het best de fotoshoot ‘s avonds in te 
plannen.  Hierdoor krijg je veel meer sfeer in de foto’s. 
Afhankelijk van het weer zou het dus kunnen dat we het 
tijdstip van de fotoshoot nog aanpassen op de dag zelf.  
Hou daarom best de hele dag vrij, zo ben je zeker van het 
mooiste licht.



Paardenfotografie 
• We hechten veel belang aan paardvriendelijkheid. Daarom 

gaat onze voorkeur tijdens de shoot uit naar halsters, bitloze 
optomingen (zonder mechanische werking) of cordeos/
neckropes. (dit is geen voorwaarde, volg zelf je gevoel hierin)

• Indien de fotoshoot bij La Foresta plaatsvindt kan u even-
tueel gebruik maken van een paddock. Deze dien je op 
voorhand te reserveren. De kostprijs hiervan is € 10, indien 
je deze netjes terug achterlaat wordt deze gratis ter beschik-
king gesteld. Hooi dien je zelf te voorzien.

• Voorzie minstens 1 helper per persoon.



Investering
MINI FOTOSHOOT
• Fotoshoot van 30 min. op onze locatie in Mol, enkel op 

weekdagen mogelijk.
• Inclusief fotoshoot coördinator om je te begeleiden  

tijdens de fotoshoot.
• 3 foto’s digitaal in hoge resolutie, volledig nabewerkt 
• Extra digitale foto’s aankopen kan aan € 20/foto

COMMERCIËLE FOTOSHOOT
Indien je de foto’s voor commerciële doeleinden wil gebruiken 
kan je de commerciële auteursrechten aankopen aan € 145*.  
* prijs op aanvraag voor fotoshoots langer dan 2u.

STANDAARD FOTOSHOOT
• Fotoshoot van 1u op een locatie naar keuze  

of op onze locatie in Mol.  (verplaatsingskost € 0,50/km heen  
en terug vanuit Mol, voor locaties buiten 40 km rondom Mol dient  
een maxi fotoshoot gereserveerd te worden)

• Inclusief fotoshoot coördinator om je te begeleiden  
tijdens de fotoshoot.

• 30 foto’s digitaal in hoge resolutie, volledig nabewerkt, 
zonder logo

MAXI FOTOSHOOT
• Fotoshoot van 2u op een locatie naar keuze  

of op onze locatie in Mol.  
(verplaatsingskost € 0,50/km heen en terug vanuit Mol)

• Inclusief fotoshoot coördinator om je te begeleiden  
tijdens de fotoshoot.

• 60 foto’s digitaal in hoge resolutie, volledig nabewerkt, 
zonder logo 

De betaling van de fotoshoot dient te worden voldaan op de dag van de foto-
shoot. De foto’s mogen niet voor commerciële doeleinden gebruikt worden tenzij 
u hiervoor de rechten hebt aangekocht.  Voor fotoshoots op locatie buiten 40 km 
rondom Mol, dient een maxi fotoshoot gereserveerd te worden.

Wil je liever geen verplaatsingskosten, 
reserveer jouw fotoshoot op onze  

locatie in Mol. Wij zijn gelegen vlakbij 
een prachtig beukenbos.

TIP
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onze fotoshoots zijn


