
FAMILIEPORTRET

Per persoon      € 25
Per kind (tot 12 jaar)      € 15
Inclusief één accessoire
Zoals bijvoorbeeld een persoon met een tennisraket, met een pintje, een taart en bakgerief,...

Een huisdier      € 10
Een extra accessoire     € 10
Een huisdier kan ook het accessoire zijn van een persoon.

Met achtergrond     € 5
Er word een achtergrond getekend, bijvoorbeeld een stoel, raam, plantjes, kadertje,...
Zonder achtergrond zal het portret een door jouw gekozen kleur krijgen.

Welke info geef je door?
Van elke persoon die getekend moet worden, probeer je twee of drie foto’s door te sturen.
Twee van het gezicht en één van kop tot teen. Hoe meer foto’s hoe duidelijker de persoon voor 
mij zal worden.

Bij elke persoon kan je nadenken over bepaalde zaken die de persoon typeert.
Welke karaktereigenschappen? Welke kleding draagt hij/zij altijd? Welke kleuren? Schoenen? 
Draagt altijd een pet of muts? Bepaalde merken van kledij? Denk maar aan kleine details die 
veel kunnen betekenen. Zo kan je ook nadenken over het accessoire van de persoon.
Heeft hij/zij een hobby? Bakt graag? Dan kan ik er een taart en kookgerei bij tekenen.

Nog voorkeuren?
Welk formaat? Afdrukken?
Horizontaal of verticaal?
Een achtergrond?

Werkwijze
Vanaf dat je al deze info hebt doorgestuurd kan ik aan de slag gaan.
Na enkele werkdagen krijg jij de eerste versie van je portret opgestuurd.
Zo kan jij al eens kijken of iedereen duidelijk en herkenbaar genoeg op je portret staat.
Zo kunnen er dan ook kleine details veranderd of toegevoegd worden, bijvoorbeeld, zoals de 
kleur van het haar of de kleur van het rokje. 
LET OP! In deze fase, kan je enkel kleine details veranderen. Probeer dus vanaf de start zo dui-
delijk mogelijk te zijn in wat jij op het portret wilt. 
 
Hierna werk ik het portret af. Wanneer het afgewerkt is krijg je het familieportret doorgestuurd 
in PDF. Je kan het portret ook door mij laten afdrukken. Gelieve dat ook op voorhand door te 
geven. 

Alle info doorgegeven?  
Dan ga ik met volle goesting aan de slag voor jou! 


