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Hallo,
Ik ben Veerle, fotografe wonende te Kessel-Lo gespecialiseerd in por-

tretfotgrafie. Reeds tijdens mijn opleiding fotografie aan Sint-Lukas 

Brussel ontstond mijn passie voor het portretteren van mensen. In 

de jaren die daarop volgenden ging ik aan het werk als fotograaf in 

een studio in mijn huis.  Sinds 2020 bevindt mijn studio zich in het 

centrum van Leuven waar je van harte welkom bent!

Als fotograaf besteed ik heel veel aandacht aan de afwerking van 

mijn beelden. Ik richt mij dan ook op het afleveren van kwaliteitsvol-

le foto’s waarbij elk detail de nodige aandacht krijgt. Ik geloof in de 

sterkte van elk individueel beeld.

Om jou deze kwaliteit te bieden investeer ik in het beste materiaal. 

Ik school mijzelf wekelijks bij om jou te helpen poseren, om jou di-

versiteit te bieden in je foto’s door te variëren in lichtopstellingen en 

om ervoor te zorgen dat de afwerking van jouw foto’s professioneel 

gebeurt. 

Op zoek naar iemand die de beste versie van jezelf in beeld kan 

brengen? Then I’m your photographer!

Kwaliteit boven kwantiteit

4



Studioportret
Een mooi studioportret is in dit digitaal tijdperk nog steeds onmis-

baar. Of je nu op zoek bent naar een portret voor professioneel ge-

bruik of gewoon een mooi portret van jezelf, dit kan allemaal in 

studio. Boek jouw sessie met of  zonder make-up, aan jou de keuze. 

Een goed portret maken van iemand vraagt wat tijd. Kom je langs 

voor een fotosessie hou er dan rekening mee dat we ongeveer één 

uur nodig hebben om jou te portretteren. 

Ik weet graag op voorhand wat voor soort portretten je nodig hebt 

of welke foto’s jou aanspreken. Omdat dit voor iedereen verschillend 

is neem ik graag telefonisch contact met je op om te overlopen wat 

je wensen zijn.

Maak tijd voor jouw portret

Wat is jouw intentie

Wat breng je mee?
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Lees het op pagina 15.
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Er is geen mooiere gelegenheid om je te laten fotograferen dan wanneer je 

in verwachting bent van je kindje. Of het nu gaat over je eerste, tweede of 

derde zwangerschap, elke zwangerschap is uniek en verdient het om in de 

kijker gezet te worden. Een zwangerschapshoot boek je best in wanneer je 

tussen de 30-35 weken zwanger bent.

Veel vrouwen zijn het niet gewoon om make-up te dragen of hebben schrik 

dat make-up snel too much is. Denk op voorhand even na of je al dan niet 

een make-up artist bij boekt voor jouw fotosessie. Dit kan jezelf een enor-

me boost geven en je kan ook kiezen voor een heel naturelle look.

Wil je er echt helemaal voor gaan? Kies dan voor een GOLD SESSION. In 

deze sessie is haar & make-up inbegrepen én kan je kiezen uit een aantal 

mooie zwangerschapsjurken die ik ter beschikking stel. Bekijk ze via on-

derstaande link.

www.veerlescheppers.com/zwangerschapskleding-goldsession

Zwangerschap

Zonder of met professionele make-up?

Gold session
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Studioportret 

Basic

• Kennismakingsgesprek

• Styling tips en begeleiding

• Fotoshoot van 1u

• Keuze uit een ruime selectie foto’s

• 1 afgewerkte foto in hoge kwaliteit

• 1 print 13x18 op kwaliteitsvol papier 

Aankopen van extra beelden €30 per foto.

Paketten:
5 foto’s €135 (ipv €150)
10 foto’s €270 (ipv €300)
15 foto’s €405 (ipv €450)

€150

Silver

• Kennismakingsgesprek

• Styling tips en begeleiding

• Fotoshoot van 1u

• Make-up & haar van 1u

• Keuze uit een ruime selectie foto’s

• 1 afgewerkte foto in hoge kwaliteit

• 1 print 13x18 op kwaliteitsvol papier 

Aankopen van extra beelden €30 per foto.

Paketten:
5 foto’s €135 (ipv €150)

10 foto’s €270 (ipv €300)
15 foto’s €405 (ipv €450)

€250

www.veerlescheppers.com
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Zwangerschapshoot

•Kennismakingsgesprek

• Keuze uit een reeks mooie zwangerschapsjurken

• Fotoshoot van 1- 1,5u

• Keuze uit een ruime selectie foto’s

• 1 afgewerkte foto in hoge kwaliteit

• 1 print 13x18 op kwaliteitsvol papier 

• Make-up & haar van 1u

Aankopen van extra beelden €30 per foto.

Paketten:
5 foto’s €135 (ipv €150)
10 foto’s €270 (ipv €300)
15 foto’s €405 (ipv €450)

€300

www.veerlescheppers.com

GOLD SESSION
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Vanaf twee personen valt jouw fotosessie onder een groepsportret. 

Deze fotosessie is gericht op koppels, gezinnen, vriendinnen, mama 

en kind, enzovoort. Boek deze sessie met of zonder make-up.

Een goed portret maken van iemand vraagt wat tijd. Kom je langs 

voor een groepsportret hou er dan rekening mee dat we zo’n 1,5-2u 

nodig hebben. 

Maak tijd voor jouw portret

Groepsportret
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Wat breng je mee?

Lees het op pagina 15.

Ik weet graag op voorhand wat voor soort portretten jullie nodig 

hebben of voor welke gelegenheid jullie deze foto’s willen laten mak-

en. Omdat dit voor iedereen verschillend is neem ik graag telefo-

nisch contact met je op om te overlopen wat je wensen zijn.

Wat is jouw intentie
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Groepsportret 

Basic

• Kennismakingsgesprek

• Styling tips en begeleiding

• Fotoshoot van 1,5 -2u

• Keuze uit een ruime selectie foto’s

• 1 afgewerkte foto in hoge kwaliteit

• 1 print 13x18 op kwaliteitsvol papier 

Aankopen van extra beelden €30 per foto.

Paketten:
5 foto’s €135 (ipv €150)
10 foto’s €270 (ipv €300)
15 foto’s €405 (ipv €450)

€250

Silver

• Kennismakingsgesprek

• Styling tips en begeleiding

• Fotoshoot van 1,5 - 2u

• Make-up & haar van 1u
+ €75/extra persoon

• Keuze uit een ruime selectie foto’s

• 1 afgewerkte foto in hoge kwaliteit

• 1 print 13x18 op kwaliteitsvol papier 

Aankopen van extra beelden €30 per foto.

Paketten:
5 foto’s €135 (ipv €150)

10 foto’s €270 (ipv €300)
15 foto’s €405 (ipv €450)

€350

www.veerlescheppers.com
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Wat breng je mee naar je fotoshoot?

www.veerlescheppers.com

Een goed portret wordt grotendeels ook bepaald door de kleding die je draagt. Ik vind het belangrijk dat je diver-

siteit hebt in je finale beelden en kleding speelt daarin een belangrijke rol. 

• Breng naar jouw fotosessie verschillende outfits mee (minstens 5) waaruit we kunnen kiezen

• Schoenen komen zelden in beeld maar zorg voor een paar dat bij de meeste van je outfits past

• Kies voor stoffen die niet teveel kreuken of breng ze mee op een kapstok

• Wissel af tussen donkere en lichte stuks

• Vermijd flashy kleuren, hele drukke prints of kleding met grote zichtbare logo’s

• GROEP: Zorg voor stuks die samen een mooi harmonisch geheel vormen en breng zowel lichte als donkere stuks 

mee

ZWANGERSCHAP

• Zorg voor goed zittende lingerie die niet te veel aftekend. Mag de lingerie in beeld komen? Zorg dan voor een 

mooi exemplaar. Ondergoed waarvan de naad boven je buik komt is handig als je aanpassende stuks wilt dragen

• Breng een paar hakken mee voor op foto
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Wil jij liever een fotoshoot in de natuur of bij jullie thuis? Dat kan 

natuurlijk ook. Locatieshoots kan je boeken vanaf april. Ik geef de 

voorkeur om tegen de  avond aan te fotograferen omdat dan het zon-

licht op zijn mooist is. Uiteraard is dat niet voor iedereen mogelijk en 

luister ik graag naar jullie wensen.

Standaard neemt een fotoshoot op locatie plaats in de regio Leuven 

(+10km). Mooie plaatsen zijn Heverlee Bos, De Kruidtuin, Aren-

berg, Provinciaal Domein, ... Kies je liever een andere locatie zoals 

bij jullie thuis dan kan dat natuurlijk ook. Verplaatsingen buiten Leu-

ven (+10km) komen op €0,42/km. 

Voor een groepsportret is het belangrijk dat je de kleding die je 

draagt op elkaar afstemt. Vermijd flashy kleuren, drukke prints of 

kleding met logo’s op. 

Locatieshoot

Liever bij je thuis?

What to wear?
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Locatieshoot

•Kennismakingsgesprek & voorbereiding van de 
fotosessie

• Fotoshoot van 1- 1,5u op een locatie in Leuven *

• Keuze uit een ruime selectie foto’s in een online 
galerij

• 25 afgewerkte foto’s in hoge kwaliteit

Aankopen van extra beelden €30 per 10 foto’s

* Buiten Leuven €0,42/km

Deze prijs is voor een fotosessie van één gezin. Grote  
grote groepen kunnen op aanvraag. 

€350

www.veerlescheppers.com18



De fotostudio bevindt zich in een schoolgebouw ter hoogte van de Rijschoolstraat 21, 3000 
Leuven. 

In deze straat kan je parkeren maar het aantal parkeerplaatsen is beperkt. Er zijn uiteraard 
nog heel wat parkeermogelijkheden in de buurt.

Hieronder vind je een lijst van de dichtsbijzijnde parkings.

• Parking Minckelers in de J.P. Minckelersstraat 94, 3000 Leuven
• Q-Park in de  Vital Decosterstraat 37, 3000 Leuven

• Indigo parking in de J.P. Minckelersstraat 35, 3000 Leuven
• Center parking In de P.J. Van Benedenstraat 2, 3000 Leuven

• Parking Ladeuze in de Monseigneur Ladeuzeplein 20, 3000 Leuven

Kom je met de trein?

De fotostudio bevindt zich op 1 kilometer van het station. Er rijden ook heel wat bussen naar 
het Rector De Somerplein.  Vanaf daar is het nog zo’n 5 minuten stappen naar de studio.

De fotostudio

Veerle Scheppers Fotografie
Elfnovemberlaan 34

3010 Kessel-Lo

info@veerlescheppers.com
www.veerlescheppers.com

BTW BE 0849 225 991
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