
Om alles goed te laten verlopen geef ik
jullie nog wat extra informatie die daar
voor nodig is. Want wat trek je precies
aan tijdens de shoot? En waar moet ik

nou precies zijn? In deze 'nieuwsbrief'
beantwoord ik deze vragen!

 
Heb je na het lezen van deze nieuwsbrief

nog vragen? Dan mag je deze altijd
stellen! 

FOTOSHOOT Mirte Klerkx Fotografie 

Hi, 

Ik ben Mirte
Klerkx! Ik ga
jullie/jou 20
augustus op de
foto zetten! 



Waar
moet ik

zĳn?

Als je op Google Maps intypt 'Parkeerplaats
Buntven' dan moet het goed te vinden zijn. Als
je op de N270 rijdt sla je bij het kruispunt af
richting de Raktseweg, en sla daarna meteen
rechtsaf op de Helmondsingel (parallelweg aan
de N270). Rijd deze weg af tot de
parkeerplaats.  

Heb je een plekje kunnen vinden? Dan loop
je het bospad af tot aan het hek, iets na het
hek zie je een bankje en een bord staan met
daarop 'het Buntven'. Hier mogen jullie
eventjes wachten. Hier kom ik jullie op de
afgesproken tijd ophalen en te beginnen
met de minishoot! 



Wat
trek ik

aan?

Op mijn website www.mirteklerkx-fotografie.nl
staat onder het kopje 'blog' een artikel dat heet
'Wat trek ik aan tijdens een shoot?'. Hier vind je
een aantal tips over de kleuren die het goed
doen op de foto! Maar het is vooral belangrijk
dat je iets aantrekt wat bij jullie past.  

Mĳn gegevens
Hierbij een aantal gegevens die eventueel nodig
zijn op de dag zelf!

Telefoonnummer: 0626373806
Mail: mirte.02@gmail.com Wat heb ik van u

nodig?
Graag ontvang ik ook wat gevens van jullie.
Graag ontvang ik uw e-mailadres, zodat ik de
foto's kan versturen, en uw telefoonnummer,
mocht ik u snel moeten kunnen bereiken de dag
zelf!
Voor de betaling kunt u kiezen om het gepast
contant mee te nemen (€25), of dat ik direct na
de shoot een betaalverzoek stuur!  


