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Voorwoord
door Daisy Renders, ontwerpster en fotografe

Je hebt zoveel ideeën in je hoofd, maar aan uitwerken kom 

je niet toe. Stress! Want je weet heus wel dat je door het uit-

werken van je geniale ideeën je bedrijf professioneler kunt 

presenteren, meer prospects tot klanten kunt verwelkomen 

of meer omzet kunt genereren.

Ik help je graag jouw talenten te tonen door die van mij in 

te zetten. Door mij te vertellen wie je bent en wat je doet, 

kan ik je helpen bij de verdere professionalisering van jouw 

bedrijf.
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Ik help je graag om jouw ingenieuze ideeën uit te werken. 

Als grafisch ontwerper én fotograaf kan ik de gehele visu-

alisatie voor je uit handen nemen. Daarnaast werk ik nauw 

samen met andere professionals, zoals drukkerijen en tekst-

schrijvers.

Gehele visualisatie uit handen

Ideaal dus! Je gooit je ideeën over de ‘schutting’ en krijgt 

zo snel mogelijk een visueel en pakkend voorstel gepresen-

teerd. Zo kun jij je focussen op je core business, terwijl tege-

lijkertijd jouw geniale ideeën worden uitgewerkt en aange-

scherpt door professionals.

Bedrijfsfotografie & Grafisch Ontwerp
een aanspreekpunt voor het hele creatieve proces
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Wat kan ik voor je verzorgen
je kunt bij mij terecht voor

Het fotograferen van jou en jouw medewerkers in jouw 

bedrijf, op locatie of in de fotostudio.

+

Logo ontwerp

Huisstijlontwerp + drukwerk

Briefpapier ontwerp + drukwerk

Visitekaartje ontwerp + drukwerk

Folder ontwerp + drukwerk

Flyer ontwerp + drukwerk

Bedrijfsbrochure ontwerp + drukwerk

Jubileumbrochure ontwerp + drukwerk

Magazine ontwerp + drukwerk

Woningbrochure ontwerp + drukwerk

Website ontwerp + realisatie

(Online) advertentie ontwerp + plaatsing

Poster ontwerp + drukwerk

Spandoek ontwerp + drukwerk

Notitieblok ontwerp + drukwerk

Doordrukvellen ontwerp + drukwerk

Autobelettering + realisatie

Kerstkaart ontwerp + drukwerk

Uitnodiging ontwerp + drukwerk

Bedrijfskleding ontwerp + realisatie
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Wat bied ik jou

1. Je hebt gedurende het gehele traject één aanspreek-

punt: van idee tot levering; 

2. Je werkt hierdoor efficiënt en bespaart tijd;

3. De onmisbare combinatie van Grafisch Ontwerp + Foto-

grafie zorgt voor een doeltreffend eindresultaat;

4. Jij kunt je focussen op je corebusiness, terwijl je ideeën 

worden uitgewerkt door een professional;

5. Met mij haal je iemand in huis die jou oprecht je succes 

gunt;

6. Ik heb een brede ervaring met uiteenlopende creatieve 

projecten;

7. Je kunt bij mij putten uit een sterk netwerk van professi-

onals, onder wie (SEO) tekstschrijvers en drukkerijen.
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Werkwijze
wat mag je verwachten?

We gaan eerst samen in gesprek, zodat jouw wensen duide-

lijk worden.  Vóór het fotograferen en/of ontwerpen is het 

namelijk erg belangrijk dat ik weet wat je wilt, nodig hebt en 

wenst, wat je van mij verwacht, voor wie het is (doelgroep) 

en wanneer jij er mee aan de slag wil (deadline).

Na het gesprek ontvang je van mij een offerte op maat. Na 

het ontvangen van de getekende opdrachtbevestiging start 

ik het ontwerpproces en/of plannen we de fotoreportage in.

Jouw info + mijn professionele kennis zorgen voor een uniek 

eindproduct voor jou.
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Grafisch ontwerp

Er worden één, twee of drie ontwerpschetsen gepresenteerd. 

Het aantal ontwerpen is afhankelijk van welk communica-

tiemiddel we gaan ontwerpen. De ontwerpen worden per 

mail toegestuurd. De ontwerpen kun je uiteraard voorzien 

van feedback. Een nieuw voorstel wordt naar aanleiding van 

de verkregen feedback aan je gepresenteerd. Deze werkwij-

ze wordt herhaald totdat een definitief ontwerp is verkregen 

(maximaal 3 correctierondes). Na akkoord lever ik je de af-

gesproken bestanden aan en/of worden de bestanden aan 

de drukkerij geleverd. Ik geef je een seintje als het drukwerk 

opgehaald kan worden op de Industrieweg 23 in Boxtel.

Werkwijze
grafisch ontwerp
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Circa 1 week na de fotoshoot kun je jouw foto’s in een online 

gallery bekijken en selecteren. Je ontvangt hiervoor een 

mailtje van mij met een persoonlijke link.

Als jouw selectie bij mij bekent is, dan bewerk ik die foto’s 

tot in detail.

Je ontvangt van mij digitaal de factuur.

Na betaling ontvang je de gevraagde fotoselectie middels 

een downloadlink in jouw mailbox volgens de afgesproken 

voorwaarden.

Fotografie

Tijdens het eerste gesprek bespreken we jouw wensen, het 

einddoel van de fotografie en wat ik hierin voor je kan bete-

kenen.

Als we een klik hebben plannen we de reportage in. 

Tijdens de reportage vraag ik je geduld en jouw tijd. Tijd om 

in alle rust de juiste beelden te kunnen maken.

De fotoshoot vindt plaats in de fotostudio in Boxtel of op een 

gewenste locatie naar keuze.

Ik fotografeer maximaal 8 personen.

Werkwijze
fotografie
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“Een vakvrouw met gevoel voor mensen.”

Annemieke Jense, Cygnus Management Support

----
“Voor Stichting Brabants Centrum is zij van grote waarde.”

Henk van der Zee, Stichting Brabants Centrum

----
“Een enthousiaste professional met een heel goed gevoel 

voor wat klanten willen en nodig hebben.”

Edwin Couwenberg, Rechtbankmediator arbeidsverhouding 

en arbeidsrecht

----
“Professioneel, kundig, prettig in de omgang, goede prijs/

kwaliteit verhouding en ze komt haar afspraken na.”

Hanneke van Esch, Van Esch Support Project en Manage-

ment

Mooie woorden
recensies
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De benoemde tarieven zijn exclusief btw en eventuele 

verzend-/transportkosten naar jouw bedrijf, inclusief 3 feed-

backrondes en 2 ontwerpschetsen - tenzij anders aangege-

ven - en 100% tevredenheid van jouw eindproduct.

 Drukwerktarieven zijn gebaseerd op standaard drukwerk: 

standaard formaten en papiersoorten. Wil je een afwijkend 

formaat of uniek papiersoort, dan maak ik vooraf een offerte 

op maat voor je. Staat de gewenste oplage niet bij het 

product? Neem dan ook even contact met mij op.

Lees de tarieven op de volgende pagina’s.

Voordat ik iets aanschaf wil ik ook eerst weten wat de 

kosten zijn. Daarom staan mijn basisprijzen voor het ontwer-

pen, drukwerk en het fotograferen online en in deze infor-

matiebrochure. Mijn prijzen zijn gebaseerd op de kwaliteit 

en service die ik lever en de aandacht die ik je geef.

Heb je een specifieke wens voor een ontwerp, drukwerk of 

fotoreportage? En lees je deze niet terug in deze informatie-

brochure? Neem dan even contact met mij op, zodat je een 

offerte op maat ontvangt.

Investering
wat kost het?

mailto:info%40daisyrenders.nl?subject=Contact%20via%20informatiebrochure
mailto:info%40daisyrenders.nl?subject=Contact%20via%20informatiebrochure
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Drukwerk visitekaartje (65 euro)

1.000x 85x55 mm visitekaartje, dubbelzijdig full color bedrukt, 350 grams.

Visitekaartje ontwerp (180 euro)

Visitekaartje ontwerp o.b.v. nieuwe of bestaande huisstijl. Na afronding van het 

ontwerp ontvang je visitekaartje in een JPG-bestandsformaat.

Website

Samen met Linda van de Wiel (tekst) en Arno van Son (webdevelopment en con-

tentbeheer) vorm ik het team Team4Sites. Als team zetten we een professione-

le website voor je neer die de doelgroep én de zoekmachines aanspreekt. Tekst, 

fotografie, design en techniek. Vier elementen die nodig zijn voor een goede 

website. Als team verzorgen wij dit graag voor je.

Neem contact met mij op voor meer informatie of kijk eens op team4sites.nl.

Brochure/magazine ontwerp

Het tarief voor het ontwerpen van een brochure/magazine (zoals een woning-

brochure, bedrijfsbrochure, makelaarsbrochure, jubileumbrochure, etc.) is af-

hankelijk van de omvang van de brochure (aantal pagina’s). Je kunt rekening 

houden met gemiddeld 25-30 euro per pagina.

Neem contact met mij op voor meer informatie of voor een vrijblijvende offerte.

Logo ontwerp, exclusief licentieoverdracht (720 euro)

Uniek logo ontwerp passend bij jouw bedrijf. Tarief gebaseerd op exclusief li-

centieoverdracht. Dit houdt in dat na afronding van het logo ontwerp je het 

logo ontvangt in een JPG- en PNG-bestandsformaat.

Logo ontwerp, inclusief licentieoverdracht (1.440 euro)

Uniek logo ontwerp passend bij jouw bedrijf. Tarief gebaseerd op inclusief li-

centieoverdracht. Dit houdt in dat na afronding van het logo ontwerp je het 

logo als bronbestand (.eps-bestand) van mij ontvangt, zodat je het logo ook 

voor andere communicatiemiddelen kunt gebruiken en mijn hulp als grafisch 

ontwerpster hierbij niet niet nodig hebt.

Huisstijl ontwerp (480 euro)

Huisstijl ontwerp o.b.v. het gekozen logo ontwerp.

Huisstijl ontwerp bestaat uit: briefpapier en dubbelzijdig visitekaartje.

Na afronding van het ontwerp ontvang je het briefpapier en visitekaartje in een 

JPG-bestandsformaat.

Drukwerk briefpapier (90 euro)

1.000x A4 briefpapier, enkelzijdig full color bedrukt, 90 grams wit bankpost la-

sergeschikt.

mailto:info%40daisyrenders.nl?subject=Contact%20via%20informatiebrochure
http://team4sites.nl
mailto:info%40daisyrenders.nl?subject=Contact%20via%20informatiebrochure
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Drukwerk flyer (75 euro)

1.000 ex. A5 flyers, dubbelzijdig full color bedrukt, 170 grams mc papier.

Er is heel veel mogelijk qua drukwerk. Overige formaten, afwerkingen en 

oplage daarom op aanvraag.

 Banner ontwerp (180 euro)

Banner ontwerp o.b.v. de huisstijl. Beeldmateriaal en teksten* worden correct 

aangeleverd. Na afronding van het ontwerp ontvang je de banner in een 

JPG-bestandsformaat.

Drukwerk banner (59 euro)

Banner 85x200 cm, enkelzijdig full color bedrukt, 510 grams PVC, basic cassette, 

zonder verlichting.

Er zijn veel opties qua uitwerking van de banners. Overige formaten, afwerkin-

gen en oplage daarom op aanvraag.

Autobelettering ontwerp (280 euro)

Autobelettering ontwerp o.b.v. bestaande huisstijlelementen.

Na afronding van het ontwerp ontvang je het ontwerp in een JPG-bestandsfor-

maat.

Drukwerk brochure 

Tarief is afhankelijk van het formaat van de brochure, het aantal pagina’s en de 

afwerking (geniet, gelijmd, etc.). Geef mij de specificaties door en ik maak een 

offerte op maat voor je.

Folder ontwerp (480 euro)

Folder ontwerp o.b.v. de huisstijl. Beeldmateriaal en teksten* worden correct 

aangeleverd. Na afronding van het ontwerp ontvang je de folder in een JPG-be-

standsformaat.

Drukwerk folder (85 euro)

1.000 ex. A4 folders gevouwen tot A5, dubbelzijdig full color bedrukt, 170 grams 

mc papier, voorzien van 1 rillijn, zonder luxe afwerking.

Er is heel veel mogelijk qua drukwerk. Overige formaten, afwerkingen en 

oplage daarom op aanvraag.

Flyer ontwerp (280 euro)

Flyer ontwerp o.b.v. de huisstijl. Beeldmateriaal en teksten* worden correct 

aangeleverd. Na afronding van het ontwerp ontvang je de flyer in een JPG-be-

standsformaat.

mailto:info%40daisyrenders.nl?subject=Contact%20via%20informatiebrochure
mailto:info%40daisyrenders.nl?subject=Contact%20via%20informatiebrochure
mailto:info%40daisyrenders.nl?subject=Contact%20via%20informatiebrochure
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Bedrijfsfotografie ‘Dahlia’ (290 euro)

60 minuten fotografie in de studio of op locatie

online bestelgallery met 20 beelden om uit te kiezen

5 beelden op hoge resolutie

20% korting op losse producten

Bedrijfsfotografie ‘Daisy’ (390 euro)

 90 minuten fotografie in de studio of op locatie

online bestelgallery met 30 beelden om uit te kiezen

10 beelden op hoge resolutie

30% korting op losse producten

Extra hoge resolutie beelden:

1 digitaal bestand op hoge resolutie aangeleverd via downloadlink, 49 euro

1 digitaal bestand op webresolutie aangeleverd via downloadlink, 19 euro

Visagie: + 49 euro per persoon op reportageprijs

Bestickeren auto

Tarief afhankelijk van het ontwerp. Als het ontwerp globaal bekend is, dan 

maak ik een offerte op maat voor je.

Bedrijfsfotografie (vanaf 190 euro)

Het fotograferen van jou of jouw medewerkers op jouw bedrijf, op locatie of in 

de fotostudio.

De benoemde tarieven zijn inclusief:

• Mijn professionaliteit en creativiteit voor het fotograferen en nabewerken 

van jouw fotosreportage..

• Reiskosten en reistijd tot 30 km. Daarna 0,41 per gereden kilometer.

• Telefonisch overleg of (kennismakings)gesprek vooraf (in Boxtel of omge-

ving).  We bespreken je wensen en ideeën.

• De stijl van de fotoshoot leg ik vast middels een moodboard.

Bedrijfsfotografie ‘Dianthus’ (190 euro)

30 minuten fotografie in de studio of op locatie

online bestelgallery met 10 beelden om uit te kiezen

3 beelden op hoge resolutie

10% korting op losse producten

mailto:info%40daisyrenders.nl?subject=Contact%20via%20informatiebrochure
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Daisy Renders
ontwerpster en afscheidsfotografe

Grafisch ontwerpster

Als grafisch ontwerpster ontwerp ik onder andere logo’s, 

brochures, flyers, advertenties en websites. Daarbij maak ik 

niet alleen iets wat er mooi uit ziet, maar ook aanspreekt bij 

de doelgroep en past bij de identiteit van jouw bedrijf.

Ik neem tijdens het gehele ontwerpproces een adviserende 

rol aan.

Fotografe

Goed beeldmateriaal is cruciaal bij een goed ontwerp en 

als fotografe kan ik je daar ook bij helpen. Als fotograaf leg 

ik graag de mens in zijn omgeving vast. Op een zakelijke 

formele manier of juist informeel en creatief.

Samen zetten we het perfecte product neer.
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Daisy Renders

In 1985 ben ik geboren als Daisy van Hellemondt. Samen 

met mijn oudere broer groeide ik liefdevol op in een on-

dernemend gezin. Van jongs af aan koos ik voor het volgen 

van creatieve studies. De liefde voor sport heb ik op later 

ontdekt. En in 2010 ben ik getrouwd met de liefde van mijn 

leven; Mart.

 Mijn bedrijf Daisy Renders ben ik gestart in 2013, na eerst 

een aantal jaren te hebben gewerkt bij een marketing- en 

communicatiebureau. Binnen mijn bedrijf vind ik het heerlijk 

om op mijn manier voor jou aan de slag kan:

• Altijd open en eerlijk

• Oprecht geïnteresseerd in jou en jouw bedrijf

• Samenwerken voor het mooiste resultaat

• Elkaar gunnen om te groeien

Ik ben…

creatief, perfectionist, lezer, kijker, luisteraar, helper, cho-

colade junk, grootverbruik theedrinker, gepassioneerd foto-

graaf en fanatiek ontwerper.

“Not happy unless she is
helping someone in need.”

Betekenis van ‘Daisy’ op basis van persoonlijkheid.



06 33 777 628 
beeldmaakster.nl
Boxtel (Noord-Brabant)

BEDRIJFSFOTOGRAFIE & GRAFISCH ONTWERP

Eén aanspreekpunt voor het hele creatieve proces. Dat werkt tijdbesparend!

http://www.beeldmaakster.nl 

