Studio Richard Hulshof
Schoolfotografie
De basis van de schoolfotografie ligt bij Studio Richard Hulshof in de event’s, gala’s en fotografie voor
universiteiten. Op dit gebied zijn we marktleider in Nederland en de werkwijze hebben de
doorgevoerd in de schoolfotografie.
Wat we willen brengen is een no nonsens methode van opname tot afhandeling.
Uiteraard zijn er op verzoek wel meer mogelijkheden en kunnen we op bestaande bestel opties
inspringen (dit wordt soms ook aangegeven) maar het Basis product is juist sterk door zijn eenvoud.

Opname en achtergrond
Voor de portret fotografie maken we een studio opstelling in een ruimte welke u op school voor ons
ter beschikking stelt. Vooraf kunnen we vaak even langs komen om alles door te nemen en dan
kunnen we ook naar de geschiktheid van de ruimte kijken.
We kunnen met diverse achtergronden werken.
 Meest voorkomende is Egaal WIT.
 Dan hebben we de keuze uit 20 gekleurde doeken.
 En als bijzonder doek kunnen we met een Chroma Key achtergrond werken.
 Kunnen op verzoek (zonder kosten) elke egale kleur als rol neerhangen
De groepsfoto’s maken we buiten of in een ruimte welke er geschikt voor is gemaakt.
Chroma key kost meestal 2 werkdagen extra voor de foto’s online staan.

Qua bestellen doen we alles online
U heeft er geen kijken meer naar op school, en u heeft dan ook geen extra tijdsdruk om de
bestellingen af te ronden. Dat regelen wij voor u.





Men kan online de foto’s zien.
Online bestellen.
Mijn krijgt de foto’s thuis gestuurd (binnen 5 werkdagen).
Foto’s staan standaard 6 maanden online (met op verzoek een maximum van 10 jaar).

OPTIE : werken volgens de oude methode waarbij we één maand alle bestellingen verzamelen (bundelen) en
dan per klas op school afgeven. Dit bespaard verzendkosten van €2,50 per bestelling. Maar kost de school wel
werk en geeft bij de snelle bestellers een behoorlijke vertraging. We adviseren dit niet te doen maar sommige
scholen willen dit omdat ze het altijd doen, dus hebben we het wel in het pakket gelaten.

Gemakkelijke en lage prijsstelling
Alle foto’s zijn vanaf de eerste foto laag geprijsd :
10x15 € 2,50 ( + origineel digitaal bestand slechts 1 euro extra)
13x18 € 2,50 ( + origineel digitaal bestand slechts 1 euro extra)
15x21 € 2,50 ( + origineel digitaal bestand slechts 1 euro extra)
Combi vel € 2,50 ( + origineel digitaal bestand slechts 1 euro extra)
Digitaal bestand €3,00
Digitaal bestand groepsfoto €15,00
€2,50 administratie en verzendkosten per bestelling (niet bij bundelen).

Men kan kiezen uit :
- Kleuren foto
- Zwart-wit foto
- Sepia
- Glanzen, mat of metalic
Bij de combivellen kan men kiezen uit 18 verschillende samenstellingen.
Betalen kan men op verschillende manier zoals i-Deal, credit card, overschrijving, of Pay-Pal.
Daarnaast kunnen we een uitgebreid scala aan producten bieden welke men kan bestellen.
Zoals foto’s t/m 76x115, fun artikelen en foto’s in lijst.
Wij bieden een standaard pakket, als u zelf wilt bepalen wat u de mensen aanbied is dit mogelijk.

Snelheid en eenvoud
We hebben drie manieren om de foto’s administratief af te handelen.
1) Vrij
2) Per klas
3) Per persoon
Bij VRIJ worden alle foto’s in één grote map op internet gezet. Dit wordt eigenlijk bij school fotografie
niet toegepast alleen wel bijschool events (schoolreis, sportdagen, gala, diploma-uitreiking).
Bij PER KLAS worden er een link aan gemaakt per klas, en kan men binnen de klas de foto’s van
elkaar zien. Voordeel van dit systeem is dat de link, toegangscode al bekend zijn bij de opname en
men binnen 24 uur na de opname alle foto’s al kan zien.
Bij PER PERSOON is de hoogste vorm van privacy gewaarborgd en heeft iedereen een eigen link, en
een eigen wachtwoord. De foto’s staan in 2-4 werkdagen op internet en dan printen we de links uit
zodat een iedere kan zijn foto’s kan zien. We kunnen deze lijst tevens als PDF meesturen of
doormailen. Op het formulier staat :
1) Eén zwart-wit foto van de persoon
2) Link
3) Wachtwoord
De lijsten worden per klas geleverd.

Digitale bestanden voor school
De school krijgt alle digitale bestanden voor de administratie, smoelenboek of bijvoorbeeld de
schoolpasjes. Deze worden in een lage resolutie geleverd.
De lage resolutie is goed genoeg voor een pasfoto, de foto’s GOED te zien op de computer maar niet
geschikt om foto’s van af te drukken.
De foto’s kunnen geleverd worden met een dvd of via internet (bv. wetransfer.com).
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