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POLAROID MEISJES 
 

Onze Polaroidmeisjes kunnen worden ingezet om foto's te maken op uw feest of event, zoals 

een Bruiloftsfeest, Bedrijfsfeest, Festival, Opening etc.  De kleding van de meisjes kan ook nog 

eens geheel worden afgestemd op het thema of op uw huisstijl/bedrijfskleuren. 

 

 
 

Het schieten van de Polaroid Foto’s 
De Polaroid Meisjes begeven zich tijdens het feest of event tussen de gasten en zijn door hun 

hospitality skills in staat om uw gasten op hun gemak te stellen en daardoor de leukste 

plaatjes te schieten met hun camera's. 

 

Ze kunnen natuurlijk ook bij de ingang gaan staan (bv. bij een Fotowand) en uw gasten 

meteen bij binnenkomst op de foto zetten.  

 

Het duurt ongeveer 90 seconden tot 3 minuten voordat de foto zichtbaar wordt. De charme 

zit hem natuurlijk in het feit dat het altijd een verrassing is hoe je erop staat!  

 

Tevens is het een super leuk aandenken voor uw gasten! 
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De Polaroid Camera‘s 
We maken gebruik van Fuji Instax Wide 300 Camera's waarmee we 'ouderwetse' polaroid 

foto's maken (van 9 bij 6 cm) die ter plekke uit de fotocamera komen.  

 

 
 

De Polaroid Foto’s 
Per fotorolletje kunnen er 10 foto’s worden gemaakt, de filmrolletjes kunnen echter ter plekke 

worden omgewisseld (dit hoeft niet zoals vroeger in het donker te gebeuren). 

 

De foto’s zijn in kleur met een glossy kwaliteit. 

 

Vanwege het moeten wisselen van nieuwe filmrolletjes adviseren wij wel om te kiezen voor 

twee Polaroid Meisjes omdat dan om en om foto’s kunnen worden genomen en worden 

verwisseld, zeker wanneer de gasten bv. bij aankomst op een feest of event meteen op de 

foto moeten worden gezet. 
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De kleding 
Onze Polaroidmeisjes kunnen zich qua kleding geheel aanpassen aan het thema van uw 

feest of event, of aan de huisstijl of kleuren van uw bedrijf, en dat maakt het natuurlijk extra 

leuk! 
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PRIJSOVERZICHT POLAROID MEISJES 

Aantal 

Gasten 

Aantal 

foto's 

Aantal  

Polaroid 

meisjes 

Aantal uur 

aanwezig 

Totale Prijs 

ex. btw 

Reiskosten 

ex. Btw 

Prijs ex. btw 

incl. 

reiskosten 

ex. btw BTW 21 % 

Totale Prijs 

incl. btw 

excl. 

reiskosten * 

75 100 1 2 € 355,00 € 0,00 € 355,00 € 74,55 € 429,55 

75 100 2 2 € 485,00 € 0,00 € 485,00 € 101,85 € 586,85 

100 135 1 3 € 450,00 € 0,00 € 450,00 € 94,50 € 544,50 

100 135 2 2 € 575,00 € 0,00 € 575,00 € 120,75 € 695,75 

125 170 2 3 € 605,00 € 0,00 € 605,00 € 127,05 € 732,05 

150 200 2 3 € 675,00 € 0,00 € 675,00 € 141,75 € 816,75 

 

* Genoemde prijzen zijn excl. reistijd en reiskosten 

 
(bij het opstellen van een maatwerk offerte zullen de reistijd en reiskosten door ons worden berekend 

o.b.v. de afstand en reistijd tot aan de feest- of eventlocatie) 

 

Belangrijk om te weten: 

- Omdat wij slechts een beperkt aantal filmrolletjes op voorraad hebben adviseren wij om ons zo 

ver mogelijk van tevoren te laten weten of u onze Polaroid Meisjes wilt boeken in verband met 

het tijdig bestellen van de benodigde hoeveelheid filmrolletjes voor uw feest of event 

 

=================================================================================== 

 

Wilt u meer info over de mogelijkheden van onze Polaroidmeisjes voor uw feest of event? 

We zijn u graag van dienst! 

 

Neem contact met ons op voor een vrijblijvende offerte! 

 

 
 
I:  WWW.WEARRANGE.NL 
E: INFO@WEARRANGE.NL 

WE ARRANGE YOUR EVENT 
 
 

Genoemde tarieven zijn geldig t/m 31 december 2019 (onder voorbehoud van tussentijdse prijswijzigingen) 

 

Op al ons Entertainment zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing 

 
 


