
*Tot 6 uur fotografie 
(eventueel verdeeld over meerdere dagen) 

*Ca. 150 foto's 
* Telefonisch overleg vooraf (via

uitvaartverzorger en/of nabestaanden)
* Fotografie van het afscheid van begin tot

eind
*Inclusief nabewerking en archivering (2 jaar)

* Foto's worden digitaal opgeleverd via
WeTransfer

*Klein fotoboekje met 20 foto's, 15x15cm  
* Inclusief kilometer vergoeding, binnen een

straal van 20 km rondom Hilversum. 
(Daarna 0,35 ct p/km)

 
*Extra uur fotografie bedraagt 90,- p/u

 
 

**Extra producten:
 

USB stick houten hart v.a. 45,-
Album v.a. 175,- 

Pixiocard v.a. 225,-
 

 (**prijzen v.d. extra producten zijn incl 21% BTW)

*Tot 8 uur fotografie 
 (eventueel verdeeld over meerdere dagen)

*Ca. 200 foto's 
* Telefonisch overleg vooraf (via

uitvaartverzorger en/of nabestaanden)
* Fotografie van het afscheid van begin tot

eind
*Inclusief nabewerking en archivering (2 jaar)

* Foto's worden digitaal opgeleverd via
WeTransfer 

*Klein fotoboekje met 20 foto's, 15x15cm        
  *Inclusief kilometer vergoeding, binnen een

straal van 20 km rondom Hilversum
(Daarna 0,35 ct p/km)

 
*Extra uur fotografie bedraagt 90,- p/u

 
 

**Extra producten:
 

USB stick houten hart v.a. 45,-
Album v.a. 175,- 

Pixiocard v.a. 225,-
 

(**prijzen v.d. extra producten zijn incl 21% BTW)

 

Fotografie pakket Bahia Fotografie pakket Ceder 

Euro 795,- Euro 950,- 

Laat mij uw dierbare herinneringen aan het laatste moment volledig vastleggen. Bij de uitvaartbegeleiding kunt u mijn portfolio inzien met een
impressie van de sfeerbeelden die ik maak tijdens het afscheid. Het verhaal zonder woorden, altijd zeer persoonlijk en met alle emotie. 

 
Wilt u een afspraak maken? Dit kan met mij persoonlijk via onderstaande gegevens of direct met uw uitvaartverzorger. 

 
Karen Rensma Photography 
M: info@karenrensma.com

W: https://www.karenrensma.com
T: 00+31 (0)6 14 64 23 83

 
 
 
 
 

 
 

Ik ben aangesloten bij DUPHO (Beroepsorganisatie voor professionele fotografie in NL) 
 

Fotografie pakket Aspen

*Tot 4 uur fotografie 
(Fotografie op 1 locatie / dag)

*Ca. 80- 100 foto's 
* Telefonisch overleg vooraf (via

uitvaartverzorger en/of nabestaanden)
* Fotografie van het afscheid van begin tot

eind
*Inclusief nabewerking en archivering (2 jaar)

* Foto's worden digitaal opgeleverd via
WeTransfer

 * Klein fotoboekje met 20 foto's, 15x15cm          
 * Inclusief kilometer vergoeding, binnen een

straal van 20 km rondom Hilversum 
(Daarna 0,35 ct p/km)

 
*Extra uur fotografie bedraagt 90,- p/u

 
 

**Extra producten:
 

USB stick houten hart v.a. 45,-
Album v.a. 175,- 

Pixiocard v.a.  225,-
 

(**prijzen v.d. extra producten zijn incl 21% BTW) 

 

Euro 575,-  

Mijn naam is Karen Rensma. Al geruime tijd leg ik mij toe op afscheidsfotografie. Elk afscheid kent verschillende wensen en budgetten. 
Vanuit mijn ervaring heb ik drie pakketten voor u samengesteld;  

*In sommige gevallen vergoedt de verzekering de kosten (of een gedeelte) van de uitvaartfotografie (bron: www.uitvaartverzekering.nl) 


