
Familie 
Fotografie



Over Mij 
Het vak van fotograaf ben ik in 2011 ingerold toen ik de vraag 
kreeg tijdens een muziekproductie klus ook te fotograferen. 
Fotografie begon ik leuker te vinden dan muziek productie en  
zo is het begonnen.  

Tegenwoordig ben ik full-time bezig met fotografie. Mijn werk 
bestaat vooral uit reportage- en portretfotografie voor 
magazines, bedrijven, en  artiesten. Ook maak ik wekelijks 
video's voor mijn eigen youtube kanaal.  

Sinds 2015 heb ik mijn eigen studio in Nieuw-Vennep.  
De kracht van mijn stijl zit hem in dat ik zoveel mogelijk al 
probeer te doen op het moment dat ik de foto maak. Dan moet 
het verhaal, licht, styling en gevoel er al zijn. Hierdoor hoef ik 
in Lightroom en Photoshop vaak maar minimale nabewerkingen 
te doen. 

Sinds 2017 ben ik ook ambassadeur geworden van FujiFilm en 
Profoto promoter. Vanuit die rol geef ik ook regelmatig 
workshops en demo's.  

Groet 

Ferry

http://www.youtube.com/c/FerryKnijnFotografie?sub_confirmation=1
http://www.youtube.com/c/FerryKnijnFotografie?sub_confirmation=1


Portretfotografie 
Mijn doel is om u te fotograferen zoals u bent door middel van ouderwets vakmanschap qua belichting en visagie, waardoor er zo min mogelijk in  
de nabewerking gedaan hoeft te worden. Bij mij gaat het niet om het afleveren van zoveel mogelijk foto’s maar om foto’s af te leveren waar u trots  
op bent iedere keer als u er naar kijkt! Samen met mijn team zorgen wij voor een unieke ervaring bij mij op de studio, bij u thuis of op locatie.  

De studio bevind zich in Nieuw-Vennep vlak na afslag Nieuw-Vennep op ongeveer 5 minuten van Schiphol. Vlak bij de studio ligt ook het 
Gedsewoud en de Amsterdamse waterleiding duinen wat ideale locaties zijn voor buitenportretshoots.  









Portretfotografie sessie 

Een portretfotografie sessie duurt 2 tot 3 uur en is inclusief 
visagiste voor 1 tot 4 personen*. Dus of u alleen van u zelf of 
uw partner/vriend(in)/dochters/zonen of het hele gezin een 
portretfotografie fotoshoot wilt, alles is geregeld. Na de sessie 
gaan wij 15 samen foto's selecteren en deze krijgt u geprint in  
een voor u speciaal gemaakte poliobox of map  

Ook krijgt u de foto’s in hoge 4k resolutie als digitale bestanden. 
Uiteraard kunt u ook losse prints bij bestellen.  

FolioBox €1.500,- 
In Italië handgemaakte bewaarder met houten of echt lederen 
afwerking, verkrijgbaar in diverse keuren naar keuze met naam 
opdruk , inclusief 15 prints in zwarte passe partout met witte 
kern  

FolioMap €1.750,- 
In Italie Handgemaakte echt lederen map met daarin 15 print in 
Zwarte passe-partout met witte kern, welke geleverd word in 
een houten bewaarkist.  



FolioBox FolioMap






Extra afdrukken 

Art Prints  
Foto afgedrukt op fine art papier, ingelijst in zwarte foutenlijst met 
zwarte passe-partout met witte kern en ontspiegeld Museum glas  

• 30x45 print in 45x60 lijst  € 350,-  
• 40x50 print in 50x70 lijst  € 375,- 

Upgrade FolioBox of FolioMap: 
Standaard zitten er15 foto’s bij, voor €250,- extra kan deze 
geüpgraded worden naar 25 stuks 

Alle genoemde prijzen zijn incl. 21% btw en excl reis- en locatie kosten



Bruiloft fotografie 
Je mooiste dag wil je natuurlijk goed en sfeervol op de foto gezet 
hebben door een professionele fotograaf. Naast mijn studio werk doe 
ik ook zeer veel reportage en bruidsfotografie. Mijn werkwijze is 
tijdens de dag een zo mooi mogelijk reportage te maken tijdens de 
momenten dat jullie willen door meer reportge stijl te fotograferen 
tijdens de ceremonies, maar meer editorial tijdens de echte 
portretsessies.  

Kosten 
Voor bruidsfotografie heb ik twee opties, op uurtarief of een compleet 
pakket 

Uur tarief 
Voor bruidsreportage op uur tarief heb ik een simpel uurtarief. 
Voor het eerste uur reken ik €450,- en elk opvolgende uur €150,- Dit 
is inclusief een gesprek voorafgaand aan de bruiloft, en alle 
geselecteerde en bewerkte foto's worden digitaal in een 4k resolutie 
aangeleverd. Omdat je natuurlijk zo snel mogelijk wat foto's van je 
bruiloft wilt hebben worden er een eerst 20 foto's binnen 24 uur na de 
bruiloft toegestuurd en de rest van de foto's binnen een werk.



Zilver pakket €1.400,- 
In dit pakket zit alles wat je nodig hebt voor een reporatge van de 
belangrijkste momenten van jou mooiste dag. Namelijk: 
• tot 6 uur fotografie op locatie 
• 25 foto's binnen 24 uur na de bruiloft aangeleverd voor 

social media 
• Een gesprek vooraf 
• Na de bruiloft een gesprek waarin we alle geselecteerde en 

bewerkte foto's doornemen 
• Een 40x50 in 50x70 lijst  t.w.v. € 375,- 

Gouden pakket €2.750,- 
In dit pakket zit alles wat je nodig hebt voor een reporatge van de 
belangrijkste momenten van jou mooiste dag +  een grote print en 
een Foliodoos met 25 foto's van jou dag. Namelijk: 
• Tot 10 uur fotografie 
• 25 foto's binnen 24 uur na de bruiloft aangeleverd voor 

social media 
• Een gesprek vooraf 
• Na de bruiloft een gesprek waarin we alle geselecteerde en 

bewerkte foto's doornemen 
• Een 40x50 in 50x70 lijst  t.w.v. € 375,- 
• Een foliobox met 25 door jou geselecteerde foto 

Platinum pakket €5.000,- 

In dit pakket zit alles wat je nodig hebt voor een reporatge van de 
belangrijkste momenten van jou mooiste dag +  een grote print en een 
Foliodoos met 25 foto's van jou dag. Namelijk: 
• Tot 10 uur fotografie + assistent/2e fotograaf voor tijdens de 

ceremonies en portretfotosessie 
• 25 foto's binnen 24 uur na de bruiloft aangeleverd voor social 

media 
• Een gesprek vooraf 
• Na de bruiloft een gesprek waarin we alle geselecteerde en 

bewerkte foto's doornemen 
• Een 40x50 in 50x70 lijst  t.w.v. € 375,- 
• Een foliobox met 25 door jou geselecteerde foto






Postadres: Schillingweg 71, 2153 PL  Nieuw Vennep 
Studio Nieuw-Vennep: Schillingweg 71 , Nieuw Vennep 
Studio Amsterdam: Pianowinkel Rene van Beeck, Pazzanistraat 17, 1014 DB Amsterdam (terrein Westergasfabriek) 
Telefoon: 06 - 52 62 73 34


