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Jacqueline berghuis
Pimpt bestaat al 5 jaar en sinds
1 mei 2020 heb ik deze winkel
overgenomen en mag ik mij
eigenaresse noemen.
Met trots kan ik zeggen dat de
winkel zijn vruchten af werpt . Ik
heb er een eigen draai aan
gegeven met bijvoorbeeld de
mogelijkheid dat bij ons
producten gegraveerd kunnen
worden! Deze toevoeging vind ik
extra leuk , ik streef ernaar om
creatieve ideeën te stimuleren
en tot werkelijkheid te kunnen
brengen dus ook de ideeën van
de klant zelf. Hoe mooi is het
dat een klant een idee heeft
voor bijvoorbeeld een persoonlijk
cadeau en dit bij ons uitgevoerd
kan worden.

Lianne van Malestijn
Sinds juli 2020 ben ik werkzaam
als graphic designer en verkoopmedewerker bij Pimpt .
Mijn werkzaamheden zijn onder
andere: het helpen van
klanten, pasfoto’s maken,
grafische klussen en binnenkort
ook fotoshoots. Hier kan ik echt
mijn c reativiteit kwijt en dus
ook mijn passie voor fotografie.
In mijn vrije tijd ben ik dus ook
graag bezig met fotografie,
Adobe Photoshop, Adobe
InDesign, Adobe Illustrator en
tekenen.

Een mooie familiefoto voor aan
de muur? Dan bent u bij Pimpt
aan het juiste adres! Een familie
brengt veel tijd met elkaar door
en maakt samen dan ook veel
mee, dat schept een band! Juist
die band willen wij vastleggen en
laten uitstralen op de foto.
Wij zullen er alles aan doen om
jullie een leuke belevenis te
geven en d aarbij mooie foto’s.
Deze shoots zijn mogelijk zowel
in de studio als op locatie, echter
berekenen wij reiskosten buiten
de straal van 10km.

tarieven
Minishoot €45,- 5 nabewerkte foto’s
Pakket A €99,95
- 10 nabewerkte foto’s
Pakket B €125,- 12 nabewerkte foto’s
Pakket C €165,- 20 nabewerkte foto’s
Voor verdere info kunt u terecht op
onze website.

fotoshoots
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Iedereen is uniek en om dit vast
te leggen in een mooie foto is één
van onze specialiteiten. Deze foto’s kunnen goed gebruikt worden
voor linkedin, je cv of gewoon
voor aan de muur in een mooie
lijst .
Wij proberen tijdens de shoot
de kracht van de eigenheid vast
te leggen, iedereen is uniek en
iedereen is mooi op zijn of haar
eigen manier en dit proberen wij
tijdens de shoot naar voren te
laten komen.

tarieven
Deze shoot is te boeken voor
€20,Hierbij ontvangt u:
- 3 nabewerkte foto’s
Voor verdere info kunt u terecht op
onze website.

De eerste verjaardag van je kindje, of toch de tweede of derde?
Eigenlijk is elk jaar dat ze
opgroeien iets om te vieren en
niks is leuker dan lekker kliederen
met taart!
Behalve dat de meeste kinderen
het geweldig vinden dat ze lekker
mogen kliederen en smullen is het
ook nog eens een leuke belevenis
voor de ouder(s) die erbij zijn.
Tijdens de fotoshoot is niks te
gek , van muziek tot bellenblaas
alles wordt uit de kast gehaald
om het kin dje lekker te laten
lachen.

tarieven
Deze shoot is te boeken voor
€99,Hierbij ontvangt u:
- 10 nabewerkte foto’s.
Voor verdere info kunt u terecht op
onze website.

fotoshoots
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De kleine is geboren, de liefde van
het kersverse gezin is alleen maar
gegroeid en jullie zijn druk in de
weer met van alles en nog wat en
oeps, wanneer worden de foto’s
gemaakt? Behalve dat het alleen
maar genieten is, is het ook intensief en heb je niet altijd de tijd om
die mooie foto’s te maken van “het
beginmoment”. Hier willen wij jou
graag bij helpen! Een Newborn fotoshoot vinden wij altijd net even
extra speciaal.
Deze shoots zijn mogelijk zowel
in de studio als op locatie, echter
berekenen wij reiskosten buiten de
straal van 10km.

tarieven
Pakket A €99,- 10 nabewerkte foto’s
Pakket B €145,- 20 nabewerkte foto’s
Pakket C €199,- 30 nabewerkte foto’s
Voor verdere info kunt u terecht op
onze website.

Er groeit leven in jouw buik! 9
maanden lang mag jij de baby
dragen en dat is bijzonder. Het is
zeker een mooi om een zwangerschap vast te laten leggen door
middel van een fotoshoot .
Je kan ervoor kiezen om het als
een mommy-to-be shoot te doen
en dit alleen te doen of om samen
met je partner waarmee je samen
dit mooie avontuur en deze nieuwe toekomst mag aangaan.
Deze shoots zijn mogelijk zowel
in de studio als op locatie, echter
berekenen wij reiskosten buiten
de straal van 10km.

tarieven
Pakket A €99,- 10 nabewerkte foto’s
Pakket B €145,- 20 nabewerkte foto’s
Pakket C €199,- 30 nabewerkte foto’s
Voor verdere info kunt u terecht op
onze website.
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Juist in deze tijden is het belangrijk dat u online goed kan laten zien wat u bedrijf te bieden
heeft . Bent u op zoek naar een
fotograaf met ervaring voor het
maken van goede bedrijfsrapportage ‘s voor bijvoorbeeld uw
website of social media?
Dan kunnen wij u zeker verder
helpen. Als bedrijf is het belangrijk dat de uitstraling zo eerlijk
en professioneel mogelijk is maar
ook genoeg laat zien wat het
bedrijf voor de klant kan
betekenen.
Deze shoots zijn mogelijk zowel
in de studio als op locatie, echter
berekenen wij reiskosten buiten
de straal van 10km.

tarieven
Pakket A €65, - 10 nabewerkte foto’s
Pakket B €99,- 25 nabewerkte foto’s
Pakket C €165,- 40 nabewerkte foto’s
Voor verdere info kunt u terecht op
onze website.

Plezier met je dier! Heeft u ook
een ontzettend lief, leuk of bijzonder huisdier welke u wilt laten
vastleggen op een foto? Dieren
kunnen net als mensen ook enorm
leuk op foto’s staan, met een
beetje geduld en de nodige beloningen komen wij vaak tot een
heel mooi resultaat .
Geen één dier is voor ons te gek ,
van vogelspinnen tot paarden wij
maken voor u mooie foto’s zodat
u een mooie blijvende herinnering
heeft aan uw dier.
Deze shoots zijn mogelijk zowel
in de studio als op locatie, echter
berekenen wij reiskosten buiten
de straal van 10km.

tarieven
Pakket A €39,- 5 nabewerkte foto’s
Pakket B €45,- 10 nabewerkte foto’s
Pakket C €65,- 20 nabewerkte foto’s
Voor verdere info kunt u terecht op
onze website.
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Een foto van uw kookclub? Van
uw tennisvereniging? Of juist van
uw band?
Het kan allemaal. Juist omdat
jullie al zo lang zo’n leuke club
zijn en goed samenwerken of leuk
samen kunnen sporten of koken
juist dan is het extra leuk om
dit vast te leggen en eventueel
voor social media te gebruiken of
om als cadeau te geven voor een
afscheid.
Deze shoots zijn mogelijk zowel
in de studio als op locatie, echter
berekenen wij reiskosten buiten
de straal van 10km.

tarieven
Minishoot €45,- 5 nabewerkte foto’s
Pakket A €99,95
- 10 nabewerkte foto’s
Pakket B €125,- 12 nabewerkte foto’s
Pakket C €165,- 20 nabewerkte foto’s
Voor verdere info kunt u terecht op
onze website.

overige shoots
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bruiloften
Wij krijgen va a k de vra a g : m a ken jul l ie o o k
trou wrep o rt a g e‘s?
Jaze ke r! O o k da t is een o n derdeel va n
f otografie w a t w ij heel l euk vin den .
Wij he bb en ec ht er n iet één p rijsin dic a t ie
omdat w ij m erken da t p er ko p p el
d e we nsen heel a n ders z ijn . W ij l uist eren
graag n a a r uw w en sen en st uren u n a a r
aanle id in g da a rva n een p rijsin dic a t ie.

koppels
Bij ons kun t u terech t v o o r e e n lo v e
s hoot , w i j v i n den h et o n t z e t t e n d g a a f
om twee v erl i ef de m ens e n t e m o g e n
fo tograf eren . Er zi t zo v e e l e mo t i e i n
l iefde en w i j st rev en er n a a r o m d i e
l iefde terug t e l aten zi e n i n d e f o t o ’ s
zo dat de f o to ’ s ech t j u lli e e i g e n
l iefdesverh aal v ertel l en .

thema
Wi j v i nd en h et leu k o m met d e
f e e s t d agen en spec iale gelegenh ed en
m e e t e gaan!
Zo h e bben w ij in versc h illend e
s e i z o e nen versc h illend e th ema sh o o ts,
d e z e s ho o ts inc l. prijzen zu llen w ij aanko n d i g en o p o nze w ebsite en via o nze
s o c i a le med ia.
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contact

Adres
Dijkje 9
3771 BN Barneveld
Website
www.pimptfotoenframe.nl
Telefoon
0342- 490022
Email
info@pimptfotoenframe.nl

Openingstijden
zondag
Gesloten
maandag
Gesloten
dinsdag
09:00-17:00
woensdag
09:00-17:00
donderdag
09:00-17:00
vrijdag
10:00-20:00
zaterdag
09:00-17:00

