
 
 
 

Yay!  

 
 
Je hebt een fotoshoot ingepland. Samen gaan we ons best doen om prachtige foto’s te maken van 
jouw paard. In dit document vertel ik wat jouw rol is in het maken van mooie foto’s en geef ik je 
tips over hoe jij je het beste kunt voorbereiden. Lees dit document goed door, want je kunt op 
foto’s echt terugzien hoeveel werk er is besteed aan het voorbereiden van een fotoshoot. 
 
Tijdens de fotoshoot is het fijn als we een extra paar (helpende) handen hebben. Deze persoon 
kan helpen met het trekken van de aandacht van jouw paard en kan eventueel wat spullen 
meenemen. Ik stel het daarom zeer op prijs als er een extra persoon aanwezig is die tijdens de 
fotoshoot kan helpen met de aandacht van je paard trekken. 
 
 
 

Toiletteren 
 

Het toiletteren van je paard is een van de belangrijkste 
onderdelen van de voorbereiding op een fotoshoot. Je 
ziet echt op de foto’s terug dat hier aandacht aan is 
besteed. Het beste is om je paard een dag van te voren te 
wassen, zodat je zeker weet dat de vacht droog is op de 
dag van de fotoshoot. Op de dag zelf kun je je paard nog 
even borstelen, zodat je paard helemaal netjes is. Je 
kunt zelf kiezen of je de manen invlecht of los laat 
hangen. 
 
Tip: Ingevette hoeven geven een nog nettere uitstraling. 
 
Wanneer je een leren halster of hoofdstel wilt gebruiken 
voor de fotoshoot, zorg er dan voor dat deze schoon is en 
bij voorkeur gepoetst. Leer dat glimt geeft een hele 
chique uitstraling. 
 
Wil jij graag met je paard samen op de foto? Denk dan 
ook goed na over de kleding die jij wilt dragen op de foto. 
Wil jij rijfoto’s? Stem jouw kledingkeuze dan af op de 
kleuren van jouw dekje/setje.  

 
Tip: combineer niet meer dan 2 á 3 kleuren bij elkaar en vermijd drukke prints. Dan krijg je een 
kalm beeld dat niet afleidt van de rest van de foto. 
 



 

Tijdens de fotoshoot 
 
Zorg ervoor dat je op tijd op de 
afgesproken locatie aanwezig bent. 
Samen kijken we eerst naar mooie 
plekken op de locatie en daarna 
beginnen we met de fotoshoot.  
 
Zorg voor een hengstenketting, dit is 
makkelijker weg te werken tijdens de 
nabewerking. Heb je geen 
hengstenketting? Kies dan een dun 
halstertouw. Ook kun je gratis gebruik 
maken van een fotohalster. Door het 
gebruik van een fotohalster kunnen we 
het laten lijken of je paard los staat. 
Een fotohalster is een dun touwhalster 
die ik weg kan werken met behulp van 
Photoshop. 
 
Tip: neem ook een handdoek mee om 
eventuele viezigheid weg te kunnen 
poetsen. 
 
Het weer 
Mocht het zo zijn dat het op de dag van 
de fotoshoot regent, dan zullen we deze 
in overleg met elkaar verzetten naar een ander geschikt moment. Bewolking of weinig zon is niet 
erg voor een fotoshoot. Dit kan soms zelfs een heel mooi effect geven! Maak je hier dus niet druk 
over. 1 á 2 dagen van te voren hebben we meestal nog even contact om het weer te bespreken of 
om te kijken wat de beste tijd is om foto’s te maken. 
 

 
 
Annuleren of verzetten 
Wanneer we een fotoshoot vanwege 
weersomstandigheden moeten verzetten, zijn 
hier geen kosten aan verbonden. In overleg 
kiezen we een geschikt moment uit om de 
fotoshoot wel te laten plaatsvinden. 
 
Wanneer jij een geplande fotoshoot wilt 
annuleren of verzetten, dan zijn hier kosten aan 
verbonden. Dit omdat ik tijd heb vrijgemaakt, 
waar ik geen andere werkzaamheden of 
fotoshoots kan inplannen. Daarnaast kost het 
mij tijd om het plekje weer op te vullen.  

  



Levertijd 
 
Binnen 72 uur 
Na de fotoshoot ontvang je binnen 72 uur 
van mij een voorproefje. Deze foto is 
helemaal gratis en mag je direct gebruiken 
op je social media! Tegelijk met dit 
voorproefje krijg je een link naar jouw 
persoonlijke bestelpagina. Op deze 
bestelpagina staan onbewerkte foto's, deze 
zijn nog niet klaar om te gebruiken. Ze zijn 
alleen bedoeld om jouw favorieten uit te 
kiezen.  
 
Jouw bestelling 
Wanneer ik jouw bestelling én betaling 
binnen heb, ga ik voor jou aan de slag om 
jouw favoriete foto's zo mooi mogelijk te 
maken. Binnen 20 werkdagen ontvang je 
van mij al jouw foto's op twee formaten: 

• Webformaat mét logo: bedoeld voor 
gebruik op social media 

• Hoge resolutie zonder logo: bedoeld 
voor privé gebruik en fotoafdrukken 

Het is ook mogelijk om jouw foto's en wanddecoratie via mij af te laten drukken. Zo heb jij geen 
werk van het afdrukken en heb jij jouw foto's gegarandeerd gedrukt in de allerbeste kwaliteit! 
 

 
 
 

Auteursrechten 
Je ontvangt alle foto’s op twee formaten:  
o Web formaat met logo 
De foto’s met logo kunnen worden gebruikt op Social 
Media. 
o Groot formaat zonder logo 
De foto’s zonder logo kunnen worden gebruikt voor 
privégebruik (achtergrond van telefoon/computer) en 
voor fotoafdrukken.  
Het is niet toegestaan om foto’s zonder 
logo/naamsvermelding te plaatsen op Social Media.  
 
Vragen 

Heb jij vragen over jouw fotoshoot? Neem dan gerust 
contact met mij op via: 
o E-mail: melissaschipperfotografie@hotmail.com 
o Instagram: @melissaschipper_fotografie 
o Facebook: Melissa Schipper Fotografie 
o Whatsapp: 0628496476 (Niet bellen) 
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