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Welkom
Je kan - en wil er misschien - niet omheen: zakelijke
portretten. In deze moderne samenleving is beeld

belangrijker dan ooit.
 

Of je nu portretten nodig hebt voor LinkedIn, website,
sociale media of welke ‘etalage’ dan ook, ik help je

graag verder. 
 

Mijn klassieke en toch ook moderne stijl maakt dat
jouw portret zich zal onderscheiden van de rest. 

 
Met zorg en aandacht sluit ik aan op jouw wensen. 

 
Ik bied vaste shoot-tarieven aan, maar maatwerk is

uiteraard mogelijk. 
 
 







"Ik ben heel blij met de

portretten die Iris heeft

gemaakt voor mijn

startende bedrijf. Ze voelt

helemaal aan wat de

passende sfeer en

uitstraling is en weet dat

zo mooi vast te leggen..

daarmee heeft ze mij

geholpen om mijn

klanten een inkijkje te

geven in wat ze van mij

kunnen verwachten."
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Na de fotoshoot ontvang je een digitale galerij met jouw 'proefdrukken'.
Hieruit kies je jouw favorieten, die vervolgens licht worden geretoucheerd
en geprepareerd voor digitaal gebruik. Licenties voor print gebruik verlopen
middels een offerte.  

. 
 
 

Digitale bestanden
geschikt voor digitaal gebruik

 

1 portret      • €175,-
3 portretten • €475,-
5 portretten • €750,-

10 portretten • €1250,-
 
 
 

Visagiste voor haar & make-up
€125,- p.p.

 
 
 

De prijzen zijn exclusief 21% btw.
De prijslijst wordt halfjaarlijks herzien.

PR��SL��ST  ZAKEL��K PORTRET

op maat afgestemd
individuele portretten en/of groepsportretten  

we nemen de tijd die we nodig hebben
exclusief  de aanschaf van portretten

Individuele portretsessie
€225,-

 2-4 personen portretsessie
€325,-

 







Ik fotografeerde al langer maar

nooit mensen.  Dat vond ik maar

spannend  en daarbij kende ik  ook

geen stijl die ik me paste.  Totdat ik

tijdens een workshop in Amerika bij

de grote fotografe Joyce Tenneson

ineens werd wakker gemaakt. Ik

zág geen portretten meer, ik

vóelde ze. Ik wist: ik word

portretfotograaf, maar dan wel op

mijn manier! Diverse trainingen en

vele oefenuurtjes later kan ik

zeggen dat ik mijn stijl gevonden

heb. Bij elke shoot heb ik wel zo'n

moment waarin ik volop geniet en

besef wat een geluksvogel ik ben

dat ik mijn werk met heel mijn hart

en ziel mag uitvoeren. :  
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AWARDS
2021 - 1st place category 'portrait'
Chromatic Photo Awards

2021 - three times honorable mention
category children & portrait
Tokyo International Foto Awards

2020 - two times honorable mention
category 'portrait' and 'fine art'
IPAwards

2020 - silver award category 'family'
The Portrait Masters

 2020 - honorable mention category
'children' 
The Julia Margaret Cameron Awards

2020 - three nominees category 'children'
Fine Art Photo awards

2019 - 1st place category ‘children’ 
ND Awards

2019 - 1st place category ‘children’ 
The Portrait Masters

2019 - 2nd place category ‘family’ 
The Portrait Masters
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IR IS@IR ISVALENTINA .COM
06-19817596

BOEK �OUW
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