Informatie Schoolfotografie
Voortgezet onderwijs
Algemene informatie
•
•
•
•
•
•
•
•

Doorgaans hebben wij genoeg aan 1 dag om alle leerlingen te fotograferen.
Wij maken altijd in overleg met school een passende planning.
Wij komen altijd zelf, als duo, en huren geen studentes in. Ervaring is hierdoor
gegarandeerd.
De docenten ont-zorgen is een ander uitgangspunt. We houden rekening met de
planning en pauzes van de school.
Met een speciale ontwikkelde app fotograferen we op naam van de leerling.
Hierdoor is er geen gedoe met uitzoeken achteraf.
Alle leerlingen krijgen gelijk een kaartje met de inlog gegeven mee en kunnen de
volgende dag de foto’s al bekijken.
Ouders bestellen zelf de foto’s middels een veilige inlogcode.
Privacy is gegarandeerd!
Na bestellen hebben de ouders binnen twee dagen hun fotoproducten in huis.
Wij vinden het heel belangrijk dat onze komst een positieve ervaring is voor de
leerlingen. Complimentjes delen we dan ook graag uit!
Wij hebben meerder achtergronden waar de school uit kan kiezen.

Wat krijgt de school
•
•

Alle docenten ontvangen een eigen foto-set, een groepsfoto.
Alle digitale bestanden van de portretfoto’s van de leerlingen, gekoppeld aan
leerlingnummer of naam.

Extra mogelijk heden
•

Eindexamen foto’s tijdens de diploma-uitreiking van alle examenkandidaten aan
het einde van het jaar.

Wat zijn de kosten?
• Omdat we werken met een online-bestelsysteem is de klant niet meer afhankelijk
van een vast set of een vaste prijs. Men kan kiezen voor een losse foto’s, of voor
verschillende soorten complete sets (vanaf € 8,95 inclusief groepsfoto), voor
vergrotingen, canvas etc.

Elke school is weer anders en iedereen heeft zo zijn eigen gewoontes en wensen.
Andere achtergrond? Andere planning? Wij zijn wel wat gewend inmiddels!
Neem voor meer informatie contact op via email of telefoon.
Of maak een afspraak voor een persoonlijke kennismaking.
Email: info@tmfotografie.nl
Telefoon Marieke 06-457.135.81 (ook voor whats app)
Tamara 06-252.185.92
Met vriendelijke groeten,
Team TM Fotografie
Marieke & Tamara

