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Jouw katjes verdienen
alleen het allerbeste

Unieke beelden van jouw kat voor nu en voor later. Andere huisdieren (honden, paarden, enz... ) zijn uiteraard ook welkom.
Om de katten zo weinig mogelijk stress te bezorgen vindt de fotoshoot bij jou thuis plaats, in hun eigen vertrouwde
omgeving.
Kattenfotograaf Katty van Katsign legt het karakterbeeld van jouw kat vast. De elegante, eigenwijze, poezelige karakterbeestjes vindt ze zalig om in beeld te brengen.
Door de talrijke opleidingen, cursussen en workshops kattengedrag weet kattenspecialiste Katty hoe ze katten kan laten
relaxen voor de foto. Kattentaal spreken, begrijpen hoe een kat zich voelt, wat een kat wil vertellen met haar lichaam en
wat ze uitstraalt, dat is de basis van een goede foto van jouw kat. Katsign streeft naar het optimale natuurlijke beeld van
jouw huisgenoot. Dit alles in hun vertrouwde thuisomgeving, relaxed, in het tempo en op maat van jouw kat. Katsign
gebruikt zo weinig mogelijk flitslicht. Zo worden zo veel mogelijk stressfactoren weggenomen voor jouw dier.
Katty gaat letterlijk voor de katten door haar knieën, kruipt mee over de grond en stelt ze op hun gemak. Alles voor
die intense en mooie blik van jouw kat! Katty: ‘Het is zo ontroerend en dankbaar om de katten voor mijn lens te zien
genieten en spelen.’
Katten hebben negen levens, maar helaas niet het eeuwige leven.

Een kittieshoot in 3 stappen
1. Kennismaking: telefonisch, via Skype of bij jou thuis
Ik wil dolgraag weten wie jouw katjes zijn, hoe ze heten, hoe ze er uit zien....
Maar voor we effectief een shoot inplannen wil ik graag van je weten je verwachtingen zijn. Heb je al een idee welk type
‘Cat on Wall’ zou passen bij jou thuis?
Samen overlopen we alle mogelijkheden, prijzen en mogelijke data. Het kennismakingsgesprek is gratis en vrijblijvend.
Na dit gesprek beslis je of je definitief een kittieshoot wil boeken. Na ons kennismakingsgesprek weet je welke kosten
je mag verwachten.
2. Kittieshoot
Katty gaat letterlijk voor de katten door haar knieën, kruipt mee over de grond en stelt ze op hun gemak. Alles voor die
intense en mooie blik van jouw kat! Katty: ‘Het is zo ontroerend en dankbaar om de katten voor mijn lens te zien genieten en spelen.’ Katten hebben negen levens, maar helaas niet het eeuwige leven.
De kittieshoot vindt altijd plaats bij jou thuis. Dat bezorgt jouw katten het minste stress. Ze moeten zich goed voelen
voor mijn lens en ik wil ze laten genieten. Ik bouw een ministudio bij jou thuis dwz. ik breng achtergrond en verlichting
mee. Ook de nodige snoepjes, speeltjes ed.. hebben een plaats in mijn koffer zodat ik eerst voldoende met jouw kat kan
spelen alvorens foto’s te nemen. Met mijn expertise en jarenlange ervaring als kattendeskundige weet ik hoe met katten om te gaan, maar toch moet er tussen het fotomodel en de fotograaf steeds weer die klik van vertrouwen gemaakt
worden. En daar heb ik zo mijn trukjes voor :-)
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Jouw kat schittert voor
eeuwig in jouw interieur
Uit ervaring is relaxte beelden nemen op slechts een uurtje zelden mogelijk omdat ik de katjes echt wel de tijd wil gunnen om aan mij en mijn materiaal te laten wennen. Normaal lukt een shoot van max. 2 uur voor 1 à 2 katten. Jammer genoeg weet je het niet vooraf, want ik neem mijn tijd omdat je een dier echt niet kan dwingen en ik werk op tempo van de
dieren. Zij moeten zich comfortabel voelen en genieten voor mijn lens en dat resulteert uiteraard in de mooiste beelden.
Een kittieshoot boeken is best in de late voormiddag bv. 10 uur of 10.30 uur. Dan zijn de meeste katten nog wel actief
vooraleer ze aan hun middagdutje beginnen.
Het ‘poeseren’ is een hele belevenis zowel voor de kat als voor het baasje... en ik wil beide er zo veel mogelijk van laten
genieten.
3. Showtime
Uiteraard ben je als baasje benieuwd naar het resultaat?
Op het einde van de kittieshoot spreken we af wanneer jij de foto’s als eerste in première tijdens het kijkmoment te zien
krijgt. Blijf gewoon thuis, ik kom langs en dan kunnen we samen relax in alle rust en comfort op groot scherm bekijken.
Ik breng ook voorbeelden mee van de decoratieve Cat-on-Wall eindproducten: vergrotingen op verschillende materialen,, albums e.a. mee. Ik werk op maat van de klant en ik denk met je mee.
Hoe kunnen we jouw kat laten schitteren in jouw interieur? Katsign heeft de nodige expertise in huis om jou hierin
advies te geven. Ik toon je hoe jouw eigen Cat-on-Wall er op jouw muur zal uitzien. In je eigen huis en op een ontspannen manier bekijken we samen in welke eindproducten je wenst te investeren. Jij beslist zelf hoeveel geld je uiteindelijk
wenst te besteden.
Na bestelling stuur ik je ook de digitale beelden met watermerk door die je kan delen op social media of delen met je
familie en vrienden.
Jouw bestelling ligt na max. 3 weken klaar om opgehaald te worden bij mij in Zwijndrecht. Verzenden kan ook (maar
liever niet voor de vergrotingen omdat ze nogal kwetsbaar zijn bij koerierdiensten).
Jouw katjes verdienen alleen het allerbeste. En professionele foto’s blijven voor ALTIJD mooie herinneringen...
Professionele fotografie is een investering op langere termijn. Professionele foto’s worden meer waard na het verstrijken
van de jaren. Door mijn kennis als kattenexperte is dit een troef om jouw katten te begrijpen en te lezen om zo tot een
perfect resultaat te komen.

on

Van kat naar kunst

Cat Wall
by katsign

Laat de prachtige beelden van jouw kat (ten) een mooi plaatsje krijgen in jouw interieur. Jouw kat verdient toch ook het
allerbeste, niet?
Katsign bekijkt samen met jou welke mogelijkheden er zijn en geeft advies op maat. Welke beelden komen tot zijn recht
in jouw interieur? Welke grootte past best in jouw interieur? Katsign heeft alle kennis in huis om jou hierin te ondersteunen en advies te geven.
Katsign werkt alleen maar samen met ‘professionele’ fotolabo’s (geen internetlabo’s) voor alle eindproducten. Van
canvas, dibond, forex, chromaluxe, fotoalbums e.a. Katsign gaat voor kwalitatieve tijdloze eindproducten. Informeer
vrijblijvend naar de prijzen.
2

Tarieven kittieshoot

(andere dieren ook welkom)

kittieshoot S
235 EUR

kittieshoot M
325 EUR

Inbegrepen in kittieshoot S (max. 1 à 2 katten):
- Fotoshoot van max. 2 uur bij jou thuis.
- Verrassing voor de katjes.
- Nabewerking en optimalisatie beelden (gem. 2 uur).
- Professioneel nabewerkte beelden met watermerk in lage resolutie voor
gebruik op social media en eigen gebruik.
- Verplaatsingskost inbegrepen binnen een straal van 50 km rond Zwijndrecht.
- Talent, creativiteit, kennis en professioneel materiaal van de fotograaf.
- Kijkmoment bij jou thuis.
Inbegrepen in kittieshoot M (max. 4 katten):
- Fotoshoot van max. 3 uur bij jou thuis.
- Verrassing voor de katjes.
- Nabewerking en optimalisatie beelden (gem. 3 uur).
- De professioneel nabewerkte beelden met watermerk in lage resolutie voor
gebruik op social media en eigen gebruik.
- Verplaatsingskost inbegrepen binnen een straal van 50 km rond Zwijndrecht.
- Talent, creativiteit, kennis en professioneel materiaal van de fotograaf.
- Kijkmoment bij jou thuis.

Extra info:
- Per extra half uur fotoshoot uur: 45 EUR.
- Vanaf 50 km verplaatsingskost komt er een supplement bij van 0,40 EUR/km.
- Alle foto’s van particuliere fotoreportages worden rechtenvrij aangeleverd. Lage resolutiebeelden met logo Katsign
mogen alleen gebruikt worden voor privé doeleinden en dus niet voor commerciële doeleinden. Deel ze ook gerust
naar hartelust op social media. Het is echter niet toegestaan om het logo te verwijderen van deze beelden. Ze mogen
dus online niet worden gepubliceerd zonder vermelding van ‘Katsign - www.katsign.be.
- Het auteursrecht blijft sowieso bij Katsign, maar auteursrecht eventueel kan afgekocht worden. Vraag hiervoor naar
de speciale tarieven.
- Katsign mag de beelden gebruiken als promomateriaal.
- Alle prijzen voor de shoots zijn inclusief BTW.
- Algemene voorwaarden zie http://www.katsign.be/contact.html
‘Kan ik de foto’s ook digitaal krijgen?’
Je kan de digitale bestanden kopen. Er worden geen RAW-bestanden verkocht of gegeven.
‘Foto’s zijn toch automatisch inbegrepen als ik voor de shoot betaald heb?’
Nee, de prijs voor een shoot dekt de kosten van het fotograferen, de reistijd, de op- en afbouw van de ministudio bij
jou thuis, de voorbereiding en de nabewerking, terwijl die werkelijk dubbel zoveel tijd in beslag neemt. De prijs voor
een shoot dekt ook de huur + licentie van de softwarepakketten, webruimte, investering in professioneel fotomateriaal,
achtergronden en accessoires, maar ook de wettelijke verplichtingen zoals het afdragen van belastingen, BTW en sociale
lasten. Maar ook mijn talent om katten op hun gemak te stellen schaaf ik constant bij door het volgen van gedragscursussen voor katten. Als kattenexperte weet ik waar ik mee bezig ben en kan ik een kat perfect lezen en begrijpen.
‘Waarom is er auteursrecht op de foto’s?’
Op alle door Katsign gemaakte foto’s rust auteursrecht. Het is wettelijk gezien niet toegestaan deze foto’s te publiceren,
verveelvoudigen, kopieren of te gebruiken op enig andere wijze dan hier beschreven in de algemene voorwaarden, tenzij
vooraf anders afgesproken en schriftelijk vastgelegd.
Bij een fotoreportage koopt u de afdrukken en/of digitale bestanden, maar niet het bijhorende auteursrecht. Het blijft
dus ook na aankoop van de foto’s niet toegestaan deze op enige andere wijze te publiceren dan zoals vermeld in deze
algemene voorwaarden of zoals vooraf schriftelijk overeengekomen. Gebruik van de foto’s is alleen toegestaan door
de klant die deze foto’s heeft gekocht en niet door derden. Het afstaan van foto’s aan derden of andere partijen is dan
ook niet toegestaan. Afdrukken en digitale bestanden die worden gekocht zijn alleen bedoeld voor eigen gebruik, tenzij
vooraf schriftelijk anders is overeengekomen met Katsign.
Commercieel gebruik is enkel toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Katsign. Voor commercieel
gebruik van de bestanden rekent Katsign andere tarieven dan voor particulier gebruik.
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