


Gældende for nyfødte fra 0-14 dage
Fotografering i studie
Op til 3 timer
Tillæg ved tvillinger/søskende 500,-

NYFØDT
fotografering  2200,-



Fotografering med makeup-artist
Portrætterne tages ofte i en modepræget stil
Vælges ofte ved gravid-, kvinde- og erhvers-
fotograferinger
Op til 3 timer
Familie, søskende, veninder er velkommen
Tillæg pr. ekstra makeup 500,-Tillæg pr. ekstra makeup 500,-

STYLING
fotografering fra  2200,-



Fotografering i studie
Gældende for portræt, gravid, babyer, børn,
konfirmander, teenagere, par og familier
Tillæg ved 10 personer 300,-
Weekendtillæg 500,-

PORTRÆT
fotografering fra  800,-



Fotografering i det fri
Gældende for portræt, gravid, babyer, børn,
konfirmander, teenagere, par og familier
Tillæg ved 10 personer 300,-
Weekendtillæg 500,-
Kørsel 4,50,- pr. påbegyndt km

I DET FRI
fotografering fra  1000,-



1 times bryllypsfotografering
Dette er kun fotograferingsprisen 
Alle produkter tilkøbes
2500,-

3 times bryllypsfotografering
Stemningsbilleder fra kirken (før, under og efter vielsen) 
Portrætfotografering
Inkl. digitale filer
8000,-

5 times bryllypsfotografering
Stemningsbilleder fra kirken (før, under og efter vielsen)
Portrætfotografering
Stemningsbilleder frem til spisning
Mulighed for parfotos af gæster og fællesbillede
Inkl. digitale filer
12000,-

Kørsel 4,50,- pr. påbegyndt km

BRYLLUPS
fotografering fra  2500,-



Nyfødtpakke 1
Nyfødt, 6 og 12 mdr.
2400,-

Nyfødtpakke 2
Nyfødt, 4, 8 og 12 mdr.
2800,-

Nyfødtpakke 3
3, 6, 9 og 12 mdr.
2400,-

Månedspakke
1-12 mdr.
3600,-

Nyfødt fotografering op til 3 timer
Månedsfotograferinger er af 1/2 times varighed

MIT FØRSTE ÅR
fotografering fra  2400,-



PORTRÆTPAKKER

SMALL portrætæske
5 stk portrætter i 20x30 cm 

6995,-

BASIC portrætæske
10 stk portrætter i 20x30 

9995,-

PREMIUM portrætæske
15 stk portrætter i 20x30 cm

12995,-

EXCLUSIVE portrætæske*
20 stk portrætter i 20x30 cm

14995,-

VIP portrætæske
20 stk portrætter i 20x30 cm
inkl. ALLE filer fra galleriet

16995,-

Få en hel billedeserie i en smuk 
portrætæske med op til 20 fotos. 
De digitale filer af de samme billeder 
medfølger.

* Mest populære

I EXCLUSIVE og VIP 
portrætæske medfølger et 
trefløjet album.



FORSTØRRELSER
Professionelle forstørrelse, indrammet og klar 
til væggen. Vælg mellem:

KLASSISK
Professionelle forstørrelse, inkl. 
opklæbning, laminering der 
beskytter mod UV-stråling og 
indramning i flot ramme. 

PASSEPARTOUT
Professionelle forstørrelse 
fremkaldt på fine art papir, 
med passepartout og 
indramning i flot ramme med 
refleksfrit glas. 

Forstørrelsen
i cm

13x18

18x24

20x30

30x40

40x60

50x70

70x100

100x130100x130

699,-

1299,-

1699,-

2899,-

3699,-

4599,-

5599,-

6599,-



COLLAGEVÆG
Collager til væggen kan laves så de passer 
perfekt på jeres væg. 

Eksempel 1:
Collagen måler samlet 46x30 cm

3 stk. 20x30 

Lamineret, opklæbet og i ramme, klar til at 
hænge på væggen:

4995 ,-4995 ,-

Eksempel 2:
Collagen måler samlet 100x100 cm

2 stk. 24x24
2 stk. 36x36
5 stk. 24x36 

Lamineret, opklæbet og i ramme, klar til at Lamineret, opklæbet og i ramme, klar til at 
hænge på væggen:

15995 ,-



DIGITALE FILER
Digitale filer udleveres i fuld opløsning og sendes pr. 
mail eller udleveres på en USB-stick

1 stk printfil inkl. fremkaldt billede i 20x30
1499 ,-

1 stk webfil med logo (diskret i hjørnet) der kan bruges 
på de sociale medier (kan ikke printes)
499 ,-

PRINT:
Professionelle prints på mat fotopapir kan tilkøbes. 
De købes ofte til gaver til besteforældrene.

Størrelsen 
i cm

13x18

18x24

20x30

30x40

399,-

499,-

699,-

999,-



ALBUM

Eksempel:

Eksklusiv album indbundet i sort leatherette 
med mulighed for tekst på forsiden.
Størrelse 25x25
10 opslag med personligt design
Ekstra sider kan tilkøbes 

7495,-

Der er mange muligheder for at lave dit 
album. Det kan laves i forskellige farver og 
med forskellig forside.
Det indeholder minimum 10 sider og alle 
sider er lamineret.



DET MED SMÅT
Forudbetaling:
Når en fotografering bookes er der en forudbetaling på 500 kr. Ved nyfødt fotografering og fotograferinger med make-up artist er forudbetalingen 1000 kr. Når din indbetal-
ing er registreret, gives der pladsgaranti, og du modtager en kvittering pr. mail. Forudbetalingen fratrækkes ved afregning. Ved afbud tilbagebetales forudbetalingen ikke.

Ombooking:
Tider kan som udgangspunkt altid flyttes, men dette skal ske SENEST 24 timer før den aftalte tid for fotografering. Ved sygdom skal der bestilles en ny tid, da jeg af hensyn 
til bl.a. smitte ikke fotograferer syge mennesker.

Aflysning/Udeblivelse:
Aflysning skal ske SENEST 24 timer før den aftalte tid for fotografering. Forudbetaling tilbagebetales ikke. Ved udeblivelse, uden afbud, fra en bekræftet aftale om fotografer-
ing, faktureres 50% af fotograferingsprisen.

Billedeudvælgelse:
Vi aftaler en tid til et møde, ca. 14 dage efter fotograferingen, hvor I kan se jeres billeder og udvælge hvilke I øsnker at købe. Mødet forgår i mit studie. Har I langt at køre er 
det også muligt at holde en online møde via zoom. Hvor jeg deler min skærm og fremviser jer billeder der.

Her kan I dog ikke være sikre på, at det I ser på jeres skærm, er præcist som jeg har redigeret billederne. Jeg arbejder ved en farveægte kvalitetsskærm og benytter mig af 
ICC-profiler, der er kalibreret op mod internationale standarder.

Råfiler:
Jeg udleverer ikke råfiler eller uredigerede billeder, ej heller mod betaling, da mine billeder har en bestemt stil, hvilken jeg bl.a. får frem i redigeringen.

Bytteservice og reklamationsret:
Tiden der er brugt på fotograferingsforløbet, skal altid betales.

Når din bestilling af produkter er blevet bekræftet, kan den ikke fortrydes eller laves om. Da billederne er personlige, kan de ikke fortrydes eller refunderes, da produktet er Når din bestilling af produkter er blevet bekræftet, kan den ikke fortrydes eller laves om. Da billederne er personlige, kan de ikke fortrydes eller refunderes, da produktet er 
unikt og ikke kan videresælges til andre.

Der refunderes ikke penge for digitale billedfiler, hverken filer til print eller online brug.



DET MED SMÅT
Udleverede rammer og passepartouter i specialmål tages ikke retur, men kan ombyttes, såfremt der skulle vise sig at være fejl eller mangler. Dette skal påpeges og billed-
dokumenteres inden 3 dage fra udleveringsdato.

Almindelige rammer og andre gængse varer tages retur inden for 14 dage efter levering, under betingelse af, at varen er ubrugt og i samme stand og mængde som ved 
leveringen.

Kundekontrakt:
Der laves altid en kundekontrakt på alle fotograferinger. Ved nogle fotograferinger laves den inden selve fotograferingen og ved andre i slutningen af en fotosession. I 
kundekontrakten skriver I under på, at I er indforstået med ophavsrettigheder og oplyst om GDPR. Det er jeres eget ansvar at have læst om priser og være indforstået med 
efterfølgende tilkøb af print, inden en fotografering. I bestemmer selv via kundekontrakten, om det er tilladt at billederne bruges til markedsføring.

Betaling:
Betaling sker via bankoverførsel eller kontantbetaling. Fakturaen udsendes umiddelbart efter selve fotograferingen og i forbindelse med bestillingen. Bestillinger udleveres Betaling sker via bankoverførsel eller kontantbetaling. Fakturaen udsendes umiddelbart efter selve fotograferingen og i forbindelse med bestillingen. Bestillinger udleveres 
efter modtaget betaling. Ved overskridelse af betalingsfrist udsendes påmindelse og derefter igangsættes rykkerprocedure.

Leveringsbetingelser:
Der går typisk 14-21 dage før din bestilling er klar, alt efter varetype. Nogle varer har længere leveringstid end andre. Dog kan der laves hastebestillinger mod betaling. 
Afhentning kan kun ske efter forudgående aftale og inden for rimelig åbningstid. Ved forsendelse betaler kunden fragten.

Arkiveringsbilleder/Genbestilling:
Billederne arkiveres elektronisk. Genbestillinger sker altid til normalpriser på bestillingstidspunktet, og ikke til den rabatpris der eventuelt tidligere er bestilt til. I tilfælde af firBillederne arkiveres elektronisk. Genbestillinger sker altid til normalpriser på bestillingstidspunktet, og ikke til den rabatpris der eventuelt tidligere er bestilt til. I tilfælde af fir-
malukning, virus eller force majeure vil der desværre ikke kunne bestilles flere billeder.

Gavekort:
Gavekort gælder 2 år fra udstedelsesdatoen. Gavekort kan ikke overdrages, forlænges eller ombyttes til kontanter eller andre produkter end det påførte. Restbeløb udle-
veres ikke.

Det er ikke tilladt at fotografere eller filme under fotograferingen, heller ikke med mobiltelefon.




