
VASTGOED

FOTOGRAFIE



Interieurfotografie voor binnen en buiten, voor makelaars, meubel-
makers en designers. Professionele foto’s zijn van enorme waarde 
voor elke organisatie. 

Een professionele, duidelijke en sfeervolle foto is de uitnodiging 
voor een potentiële klant om zich te verdiepen in uw bedrijf en wat 
u te bieden heeft. Ook in het grafisch ontwerp van uw brochure 
of flyer kunt u zich onderscheiden en eerder gezien worden door 
potentiële en bestaande klanten. 

PRESENTATIE

Mijn passie is mijn drijfveer en daarmee is geen woord te veel gezegd. Naast 
kennis en beheersing van professionele apparatuur, ben ik   

enthousiast en gedreven. Tevredenheid van de klant staat voorop! 

KRACHT

Presentatie is van  
uiterst belang“

” 



Ieder pand heeft een eigen sfeer en die moet overgebracht worden aan 
de kijker. Hierop probeer ik te letten en me tevens te verdiepen in de 
achtergrond en geschiedenis van het pand. Of het nu een industrieel  
kantoorpand is of een karakteristieke jaren ‘30 woning, persoonlijkheid en  
verdieping brengt sfeer in een foto. 

Vastgoedfotografie is een vak apart en dat neem ik heel serieus.  
Niet alleen door gebruik te maken van de juiste techniek en  
professionele apparatuur, maar ook door een mooie belichting en 
sfeer. Elke foto moet tot de verbeelding spreken en een goede  
indruk geven. 

De fotoreportage duurt 45-90 minuten, afhankelijk van de 
grootte van het pand en het aantal foto’s als eindresultaat. Alle 
foto’s worden tot in de puntjes nabewerkt! 

FOTOGRAFIE

SFEER

De eerste indruk telt“ ” 



Wat kunt u verwachten van vastgoedfotografie bij Studio Foto&Zo? 

TOT IN 
DETAIL

Uiteraard werk ik met een groothoeklens. Echter, zowel in het fotograferen als 
in de nabewerking zal ik ervoor zorgen dat de ruimte er op zijn voordeligst uit 
zal zien, zonder de ruimte optisch groter of lichter te maken. Hoewel dit heel 
eenvoudig te doen is met mijn apparatuur, ben ik van mening dat een pand op 
gepresenteerd moet worden zoals het in werkelijkheid is. 

GROOT, GROTER, GROOTST....

Uw pand sfeervol en krachtig 
in beeld gebracht!

“
” 

Sfeervolle, passende fotografie van uw panden met oog voor detail

Professioneel contact met uw klanten

Natuurlijke HDR foto’s, afgewerkt tot in de puntjes

Snelle aflevering (binnen de 3 dagen)



LET’S MEET

Het begint allemaal met ideeën, dromen en plannen.  

Graag kom ik dan ook met u in gesprek over uw wensen voor uw 
bedrijf en de verwachtingen van mijn diensten. Wat ik voor u kan 
betekenen leg ik u het beste uit in een persoonlijk gesprek. Of we 
nu foto’s gaan maken of een catalogus ontwerpen, elke dienst is een  
proces waar u van begin tot einde bij betrokken wordt. Samen komen 
we tot het gewenste eindresultaat, waar u nog lang profijt van zult 
hebben!

Wilt u meer weten over wat ik voor u kan betekenen? 
Neem dan contact op. 

CONTACT

Charlotte Heynen  

Studio Foto&Zo 
Maasbracht
06 45 32 83 74
www.studiofotozo.nl
info@studiofotozo.nl

ERVARING
Een greep uit klanten waar ik vastgoed- en/of interieurfotografie voor heb geleverd: 

- Bibliotheek Roermond 
- Double Tree hilton Hotel te Sittard 
- Van Bommel van Dam museum te Venlo
- IGTE Plafond & Wand Echt 
- Straus Interieurstyling Herten
- Van Cromvoirt Makelaardij Roermond
- Kruisherenhotel Maastricht 
- Koenen & Co Roermond
- Maat Makelaardij Roermond
- Toro Design Maastricht 
- Sonetco Roermond
- Cox en Co Roermond 
- ByLoca Midden-Limburg 
- Restaurant de Gelegenheid Roermond 
- Teazone Maastricht 
- Hotel Bouteaque Maastricht
- Mmaxx Bungalows landelijk
- Vakantiepark ‘t Postertbos Posterholt
- Van Gageldonk Stucwerk
- Flippen kun je leren 
- Interieurbouw Lamers te Swalmen 
- en nog veel meer....




