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Alle prijzen zijn exclusief BTW.                                                                                         

Alle pakketten/tarieven zijn exclusief verplaatsingskosten/andere kosten.            

Extra uren altijd aan standaard uurprijs tenzij anders overeengekomen. 

• Standaard uurprijs € 60 /u  

• Verplaatsing vergoeding 0,35 / km 

 

• Photography (halve dag) € 400  4u photography 

• Photography (1 dag) € 600  8u photography 

 

• Videography (halve dag) € 450  4u videography 

• Videography (1 dag) € 700  8u videography 

Automotive shoot 

• 2 uur shoot 

• 100 bewerkte foto’s in hoge resolutie digitaal afgeleverd 

• 5 dagen levertijd 

 

€250 

Aerial photography/film 

• 1 uur shoot met drone 

• Bewerkte drone foto’s in hoge resolutie digitaal afgeleverd 

• RAW 4K drone video’s digitaal afgeleverd  

( Montage drone video’s mogelijk aan standaard uurprijs ) 

• 5 dagen levertijd 

 

€250 
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Commercial Videography 

• 4 uur shoot 

( Extra uren shoot aan standaard uurprijs ) 

• 4 uur montage inbegrepen 

( Extra uren montage aan standaard uurprijs ) 

• Cinematic trailer 1-2min in hoge resolutie digitaal afgeleverd 

• Drone inbegrepen 

• 20 dagen levertijd 

 

€550 

Engagement/Couple/Portrait shoot 

• 2 uur shoot 

• 100 bewerkte foto’s in hoge resolutie digitaal afgeleverd 

• 20 dagen levertijd 

 

€250 

[ NEW ] Instagram Reels/Tiktok/Youtube shorts               
Trending concept of trending audio, vaak fast-cut korte verticale video’s voornamelijk 

voor op instagram, momenteel de meest efficiënte manier om nieuw publiek te 

bereiken. 

• 0.5 - 1 uur shoot 

• 1-3 korte verticale video’s ( Reels, Tiktoks, Shorts ) 

• 5 dagen levertijd 

 

€100 

Custom Request/Personalised offer 

• Standaard uurprijs  

( Meerprijs/prijs verschil afhankelijk van de opdracht/request ) 

 

€60 /u 
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Wedding photography 

• +500 bewerkte foto’s in hoge resolutie digitaal afgeleverd 

• Drone inbegrepen 

• Volledige dag aanwezig 

• 30 dagen levertijd 

 

€1280 

Wedding film 

• Cinematic montage 2-3min 

• 4K video kwaliteit 

• Movie 20-35min 

• Drone inbegrepen 

• Volledige dag aanwezig 

• 30 dagen levertijd 

 

€1740 

Wedding photography & film  

• +500 bewerkte foto’s in hoge resolutie digitaal afgeleverd 

• Cinematic montage 2-3min 

• 4K video kwaliteit 

• Movie 20-35min 

• Drone inbegrepen 

• 2 Foto/Videografen 

• Volledige dag aanwezig 

• 30 dagen levertijd 

 

€2750 

 

Voor een persoonlijke offerte of vragen contacteer ons! 

- Management@larslion.be 

 

mailto:management@larslion.be?subject=Persoonlijke%20offerte%20Lars%20Lion
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⮯ 

Instagram: www.instagram.com/lars_lion/                                                                                         
Instagram: www.instagram.com/larssjacobs/                                                         
Website: www.larslion.be                                                                                                          
Youtube: www.youtube.com/c/larslion                                                                                      
Facebook: www.facebook.com/LarsLionphotography 

Bekijk mijn voorwaarden: 
Zie: www.larslion.be/algemene-voorwaarden 
Zie: www.larslion.be/privacy-beleid 

 
--  
Lars Lion 
Wilgenbroekstraat 74 
8020 Oostkamp, Belgium 
+32476784625 
VAT number: BE0734716602 

 

 

http://www.instagram.com/lars_lion/
http://www.instagram.com/larssjacobs/
http://www.larslion.be/
http://www.youtube.com/c/larslion
http://www.facebook.com/LarsLionphotography
http://www.larslion.be/algemene-voorwaarden
www.larslion.be/privacy-beleid

