
- waar bekijken overgaat in beleven -

Prijslijst



Ludovica’s Verhaal

Hoe kijk je zelf terug op je kinder- en 

tienerjaren? De belangrijkste momenten weet je 

waarschijnlijk wel. Maar weet je ook nog hoe 

het voelt? Kan je je voorstellen hoe je papa je 

precies vasthield? Hoe je de borst of fles kreeg 

van de mama? Hoe alles eruitzag in die tijd? De 

zetel, het behang, je kamer… Je ouders kunnen 

je dat wel proberen uit te leggen… als ze dat 

nog weten. Maar als je geen foto’s hebt, kan je 

het moeilijk visueel voorstellen. 

Je kan er wel voor zorgen dat je kinderen dit 

visueel archief van hun jeugd hebben. Zodat je 

samen door de fotoalbums kan bladeren en 

herinneringen ophalen.  

Mijn job als documentaire familiefotograaf is om 

het echte leven vast te leggen. Net zoals het is. 

Niet geposeerd, maar spontaan. 

Ik werk er hard aan om relaties te tonen en te 

laten zien hoe elke familie op zijn unieke manier 

liefde toont. Ik wil laten zien hoe uniek elk kind 

zijn of haar persoonlijkheid is. Ik wil humor of 

schoonheid zien in kleine dingen. Maar ook om 

te laten zien dat hoe verschillend we ook zijn, 

dat we toch allemaal hetzelfde zijn, ongeacht 

cultuur, locatie, geloof, socio-economische 

situatie.  

Het is mijn verantwoordelijkheid om je 

familieverhaal te vertellen op een integere 

manier zonder vooroordelen of verwachtingen. 

Dit zorgt ervoor dat mensen vrijheid voelen om 

te zijn wie ze zijn. Het is niet nodig om je huis te 

poetsen, of om speciale kleren te dragen 

of om je zorgen te maken hoe je moet 

poseren. Je moet je niet voordoen als 

iemand anders. Gewoon jezelf zijn en doen 

zoals je normaal doet.  

Voordat je zegt: “mijn familie is saai, hier 

valt niets te fotograferen”. Dit is echt niet zo. 

Iedereen is uniek op zijn manier. En de 

beste verhalen? Die vind ik in de routines, 

het gewone. Het leven zoals het is.

Day In The Life
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Ludovica’s Verhaal

Een volledige dag uit je leven is de perfecte 

manier om de schoonheid te zien van de 

dagdagelijkse dingen. Het begint ’s morgens 

al. Vanaf moment dat die kleine oogjes van je 

kinderen openen, tot het moment dat je hen 

’s avonds terug in bed legt. Ik ben bij je om 

die echte, ongeposeerde momenten te 

fotograferen. De ochtendroutine en de 

avondroutine. De spelletjes en de maaltijden. 

De knuffels en kusjes. En de ruzies. Discussies 

en driftbuien. De grapjes, de avonturen, en 

alle andere dagelijkse dingen.  

Of je nu die dag naar een pretpark gaat of 

thuis blijft. Of er nu bezoek langskomt of het 

is enkel jullie gezinnetje. Het kan allemaal. 

Zelfs bij boodschappen doen of een 

tandartsbezoek ga ik mee. Je hoeft dus niets 

te plannen.  

Het leven zit hem in die 

kleine dingen. 

Er is zoveel om te koesteren in het leven van 

je kind. Welke dag je ook laat fotograferen, 

die zal boordevol kleine momenten zitten die 

zo verschrikkelijk snel passeren. 

Zo’n fotosessie geeft je ook meteen een 

excuus om eens weg te zijn van alle stress. En 

om gewoon even bij je kinderen te zijn. 

Herinneringen van de familie, voor altijd. 

Investering: 
Volledige dag: 1495€ 

Halve dag: 860€ 

Inbegrepen: 
• 12 of 6 uur documentaire familie 

fotografie 

• Fotoalbum 15x20 

• online slideshow 

• online galerij, waaruit je foto’s kan 

bestellen. 

• mogelijkheid tot bestellen van een 

fotoalbum. 

• mogelijkheid tot aankoop digitale 

beelden (gratis bij besteding >500€ aan 

fotoproducten) 

Wie een volledige of halve dag boekt, krijgt jaarlijks 10% korting op alle DITL boekingen die erop volgen.

Day in the life



Kleinere day in the life sessies zijn een ideale 

manier om kennis te maken met docu-

mentaire familie fotografie. Het is ideaal om 

een bepaalde activiteit in beeld te brengen. 

Samen zullen we kiezen welke familie-

activiteit je belangrijk vindt en wil koesteren 

voor de komende jaren.  

Deze sessies zijn ideaal om kleine stukjes uit 

het leven van je kind vast te leggen wanneer 

ze groter worden overheen jaren en 

doorheen seizoenen. 

Investering: 

4 uur: 550€ 

2 uur: 295€ 

1 uur: 160€ 

Inbegrepen: 

• 4, 2 of 1 uur documentaire familie 

fotografie 

• online slideshow 

• online galerij, waaruit je foto’s kan 

bestellen. 

• mogelijkheid tot bestellen van een 

fotoalbum. 

• mogelijkheid tot aankoop digitale 

beelden (gratis bij besteding >500€ aan 

fotoproducten)
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Day in the life

Herinneringen die je 

wil koesteren



Communie- en lentefeestportretten maak ik 

in documentaire stijl. Spontaan dus. Geen 

geforceerde lach. Op deze manier kan ik de 

persoonlijkheid in beeld brengen.  

Voor deze sessies overleg ik graag waar je 

kind van houdt, en op welke locatie we de 

sessie best kunnen laten doorgaan. Een kind 

kan stralen als hij/zij volledig zichzelf mag 

zijn. 

Als het belangrijk is dat de kleren niet 

extreem vuil worden, raad ik aan om een 

andere gelijkaardige broek te voorzien die 

kan worden gedragen voor de fotosessie. Zo 

kunnen kinderen ongestoord spelen, zonder 

dat ouders inzitten om een vuile broek. 

Opties voor een locatie zijn eindeloos. Een 

dierentuin of speeltuin. Maar ook gewoon 

thuis is een leuke mogelijkheid. Spelend met 
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hun favoriete speelgoed of met huisdieren. 

Het belangrijkste voor mij is dat de feesteling 

zich op z’n gemak voelt.  

Investering: 

195€ 

Inbegrepen: 

• 1 uur op locatie 

• 25 kaartjes 

• mogelijkheid tot aankoop digitale 

beelden aan 10€ per foto 

• mogelijkheid tot bestellen van een 

fotoalbum 

Communie



Ik zorg er graag voor dat de emoties en 

verbindingen voor eeuwig vastgelegd 

worden. Urenlang geef ik het beste van 

mezelf om jullie verhaal te vertellen. Ik lig op 

de grond of sta op een stoel. Om net dat ene 

moment op de beste manier te vangen. Het 

ondeugende kindje, de traan die je opa 

probeert te verbergen, de enthousiaste neef 

op de dansvloer. 

Ik stel scherp op emoties en connecties om 

het verhaal voor jullie compleet te maken. De 

échte momenten. Van de kleinste gebaren tot 

grootse gebeurtenissen. Onvergetelijk en van 

onschatbare waarde. 

Een huwelijksreportage is meestal een hele 

dag. Van het klaarmaken ’s ochtends tot 

ergens middernacht. De dag gaat zo snel, dat 

jullie heel blij zullen zijn dat er documentatie 

is van wat er allemaal is gebeurd. Elke keer 

als je je album opent, zal je de dag terug 

kunnen beleven. 

Investering: 

• Uniek Moment / 6 uur :  950€ 

• Bijzonder Moment / 8 uur : 1200€ 

• Groots Moment / 12 uur : 1495€ 

Details: inclusief online slideshow en 

galerij / mogelijkheid tot bestellen 

fotoalbum en/of digitale beelden (gratis 

bij besteding >500€ aan fotoproducten)

Als je terugkijkt naar je foto’s 

zal je je herinneren hoe je je 

voelde, in plaats van wat je 

moest doen van de fotograaf. 

Ludovica’s Moment
Huwelijk



Heb je andere kleinere eventementen? Zoals 

een communie- of lentefeest? Pensioen-

viering, verjaardagsfeest.  

Allemaal momenten die je stuk voor stuk wil 

koesteren. Momenten die je keer op keer wil 

herbeleven. Samen met mijn camera ben ik 

bij die gebeurtenis maar zonder dat je me 

opmerkt. Als een schaduw leg ik de leukste 

momenten vast.  

Voor altijd.  

En jij? Jij kan nadien weer in dat feest duiken 

als je de foto’s bekijkt… 

Investering:  

1 uur: 160€ 

2 uur: 295€ 

3 uur: 430€ 

4 uur: 550€ 

Ludovica’s Moment
Evenementen



Wie een bedrijf heeft, steekt er hart en ziel in. 

Bedrijfsfoto’s zijn voor mij dan ook meer dan 

gewone foto’s. Ik kijk naar de persoonlijkheid 

van de mens achter het bedrijf. Mensen die 

de foto’s van je bedrijf te zien krijgen, moeten 

de foto’s beleven; niet gewoon bekijken. 

Spontane foto’s van je kantoor, je winkel, je 

bedrijf… Ik breng graag jouw plek in beeld.

Je ontvangt alle beelden in hoge resolutie. 

 

Omdat elk bedrijf zo uniek is zijn de prijzen op 

aanvraag. 

Achter elk bedrijf schuilt 

een verhaal: laat me je 

helpen om het jouwe te 

vertellen.

Ludovica’s Plek
Bedrijven



Een recent project van me. Portretten. Maar 

zoals al duidelijk is, hou ik niet van 

geposeerde foto’s.  

Dus heb ik geëxperimenteerd. En Spontane 

Portretten zijn hieruit gekomen. Je hoeft niet 

te poseren. Jij bent gewoon je eigen zelve. 

We hebben gewoon een ontspannen 

gesprek. Tja, gewoon… ik probeer wel een 

emotie uit te lokken. Je vertelt bv over je 

passie of over iets dat je hebt meegemaakt. 

Of ik laat je nadenken over enkele 

levensvragen. Ik voel aan wanneer het 

moment daar is om af te drukken. Je hoeft 

dus echt niet te poseren. 

Dit alles in mijn daglichtstudio. Geen 

vervelende flitslichten dus. Heel ontspannen 

en huiselijk. Oh ja, mijn daglichtstudio is 

eigenlijk mijn veranda ;) 

Je kan kiezen uit een witte achtergrond of 

zwarte achtergrond, en bewerking in kleur of 

in zwart/wit. Voor ieder wat wils dus. 

Spontane Portretten 

De sessie is echt een 1-op-1, dus meerdere 

personen is niet mogelijk. 

Wanneer de sessie achter de rug is, ontvang 

je een gallerij met de gemaakte foto’s. Daar 

mag je dan je aantal foto’s uit kiezen. 

Investering: 

Zwart of wit: 95€ 
• zwarte of witte achtergrond 

• sessie van 20 minuten 

• keuze van 3 foto’s (aankoop extra foto = 

35€) 

Zwart & wit: 125€ 

• zwarte én witte achtergrond 

• sessie duurt 45 min 

• keuze van 4 foto’s (aankoop extra foto = 

35€)



Producten  

Het mooiste kado dat je jezelf en ook je 

nageslacht kan geven is een fotoalbum. De 

albums die ik aanbied zijn van hoge kwaliteit, 

zodat ze generaties lang kunnen meegaan. 

Ik heb gekozen voor een firma die mijn stijl 

vertegenwoordigt. Mijn fotoboeken hebben 

een linnen kaft en kwalitatief fotopapier. Je 

kan kiezen uit verschillende kleuren kaft en 

verschillende soorten papier. Ook een andere 

kaft is mogelijk. En een bewaardoos. 

Vintage fotoalbum 
• 15x20 met 40 pagina’s : 320€ 

• 25x35 met 40 pagina’s : 474€ 

• 30x40 met 40 pagina’s : 546€ 

• extra 2 pagina’s : 25€

Een fotoalbum doet 

je verhalen tot leven 

komen.

Fotoalbum

Prints

Gewone afdrukken kan je heel eenvoudig 

aankopen vanuit de galerij. Indien je graag 

afdrukken aan de muur wil, bespreek ik dat 

graag met je samen wat het best zou passen. 

Meestal werk ik met een afdruk met passe-

partout. Maar ook fine-art canvassen zijn 

mogelijk.

Er zijn nog eindeloze andere fotoproducten 

die ik kan leveren. Van een viewmaster tot 

fotojuweel.  

Vraag erachter wanneer we samenzitten.

Ik moedig je zoveel mogelijk aan om iets te 

doen met je foto’s. Wanneer je enkel maar 

de beelden digitaal hebt is de kans groot 

dat ze jaren op een harde schijf blijven staan  

Je kan de digitale bestanden zeker 

aankopen. Maar je krijgt ze ook gratis 

wanneer je al een aantal fotoproducten hebt 

besteld.

Digitale bestanden 
• shoot minder dan 6 uur: 300€ 

• shoot 6 uur of meer: 600€ 

• gratis bij besteding > 500€ aan 

fotoproducten.

Dig. beelden



Ludovica  

Kadobon

Een Ludovica kadobon is een hele leuke 

verrassing voor diegene die de bon in 

handen krijgt. Je kiest zelf het bedrag dat je 

kado wil doen, en de ontvanger kan dan 

kiezen of hij/zij een spontaan portret, een day 

in the life of eventueel een workshop wil. 

Keuze genoeg.

Heb je verder nog vragen?  

Stel me gerust vragen via mail, whatsapp of 

social media. Bellen mag ook nog wel 

natuurlijk.  

Veel liefs, 

Contact 

• www.ludovica.be 

• sara@ludovica.be 

• 0479 43 91 17
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