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Wie ben ik? 

Mijn naam is Ilse Schaffers. Ik ben vier jaar geleden begonnen met 
intensief fotograferen. Als bewegingswetenschapper heb ik een 
voorliefde voor sport en beweging. Mijn allergrootste passie is 
sportfotografie.  
 
Werken voor sportbonden, sportverenigingen en op sport gerichte 
organisaties als het Fonds Gehandicaptensport en de Johan Cruijf 
Foundation is het leukste wat ik me maar kan bedenken. 
 
Ik wil iedereen deel uit laten maken van de individuele of 
teamprestatie en het (samen) grensverleggend bezig zijn. Mijn foto 
geeft de kijker het gevoel er bij te zijn geweest. 
  
Ik maak individuele en familieportretten op locatie. Ieder mens is 
anders, daarom wil ik niet gebonden zijn aan een studio maar wil ik 
door middel van een eigen gekozen locatie de unieke IK van mijn 
klant op de foto terug laten komen. 
Daarnaast heb ik ervaring met het fotograferen in bedrijfs- en 
productfotografie en het vastleggen van speciale momenten zoals 
promoties of verjaardagen.  
 



Sportreportage 

 

(Team)Wedstrijd, sport(merk)promotie, individueel portret  
 

Wil je een uniek portret van jouw sportproduct of van jezelf tijdens 
het uitoefenen van jouw favoriete sport en past mijn stijl van 
fotografie precies bij wat je zoekt?  Bel me of stuur me een email.  
 
 

 
Evenement of  Toernooi 
 

Ieder evenement is verschillend. Je hebt al een pakket met 5 uur 
fotografie incl. digitale bestanden  vanaf €250,-.  
 

Past mijn stijl van fotografie precies bij wat je zoekt? Wil je een 
offerte opvragen of een afspraak maken voor een vrijblijvend 
gesprek? Natuurlijk kan dat. Bel me of stuur me een email.  
 
 

Ik lever GEEN lage resolutie of ONbewerkte fotobestanden.  
Alleen de geselecteerde nabewerkte fotobestanden.  



(Familie)reportage op locatie 

Voor jezelf, kind, gezin en groep op een zelfgekozen (of in overleg) locatie.  
 

Een ding is zeker,  er zit altijd een foto met een twist tussen. 
 

Past mijn stijl van fotografie precies bij wat je zoekt? 
Bel me of stuur me een email.  

 
 

 
 

Ik lever GEEN lage resolutie of ONbewerkte fotobestanden.  
Alleen de geselecteerde nabewerkte fotobestanden. 



Bedrijfs- en evenementreportage 

Opening, evenement,  feestje, bedrijfsuitje 
 

Beelden zeggen meer dan 1000 woorden.   
Samen met jullie zorg ik er voor dat het bedrijf(evenement) 
letterlijk in de spotlight komt te staan. Of je nu op zoek bent naar 
beelden voor de website, brochures of social media, alles is 
mogelijk. 
 
Past mijn stijl van fotografie precies bij wat je zoekt? Wil je een 
offerte opvragen of een afspraak maken voor een vrijblijvend 
gesprek? Natuurlijk kan dat. Bel me of stuur me een email.  
 
 
 
 

 
Ik lever GEEN lage resolutie of ONbewerkte fotobestanden.  
Alleen de geselecteerde nabewerkte fotobestanden. 



Promotiereportage 

Je promotie is iets om trots op te zijn. 4 jaar lang heb je naar dit 
moment toegeleefd. Mijn foto’s maken je dag nog veel mooier. 
 
Je hebt al een pakket met 3 uur fotografie incl. digitale bestanden  
vanaf €250,-.  
 
Past mijn stijl van fotografie precies bij wat je zoekt? Wil je een 
offerte opvragen of een afspraak maken voor een vrijblijvend 
gesprek? Natuurlijk kan dat. Bel me of stuur me een email.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ik lever GEEN lage resolutie of ONbewerkte fotobestanden.  
Alleen de geselecteerde nabewerkte fotobestanden. 



Alle fotorechten/copyright liggen bij IQ Photo&Art. Ik heb het 
recht om alle foto’s voor promotie te gebruiken voor o.a. de 
website. Wanneer je niet wilt dat er foto’s op internet worden 
geplaatst kun je dit vooraf of tijdens de shoot/opdracht 
aangeven. 
 
IQ Photo&Art is niet aansprakelijk voor slechte afdrukken, 
eventuele kleurverschillen, scherpte, kwaliteit en maat 
afwijkingen in de afdruk bij nabestellingen. Het is de klant 
zijn/haar eigen verantwoording dit bij een professionele 
drukker te doen. 

 
Zodra de reservering in mijn agenda staat is het niet meer 
mogelijk om kosteloos te annuleren. Wanneer er toch vanaf 
wordt gezien wordt er alsnog een rekening gestuurd van 20% 
van de totaalsom. (Dit geldt niet wanneer er sprake is van 
ziekte). 

 
 

Algemene informatie 



Contact 

Ilse Schaffers 
 

06-22597195 
 

iqphotographyart@gmail.com 


