
CHERYLL VAN WEERT
PHOTOGRAPHY

Geboren in 1989, getrouwd met Vince en in

2017 de stap gezet van advocatuur naar

fotografie. Ik ben een fotografe met een

voorliefde voor warme, pure beelden en het vastleggen

van liefde. Ik vind het ontzettend

leuk om iedere week weer nieuwe mensen te

leren kennen en mezelf uit te dagen om steeds

weer andere beelden te maken. Wanneer ik

mijn doel heb bereikt? Als je jezelf ziet op mijn

foto’s, mooi en zoals je bent.

Mentorsess�e



Hoe werkt het?

Pakketten

Investering

Onderwerpen

Vragenlĳst

Keep growing

Contactgegevens

02

3

4

7

8

9

10

11



WHERE FOCUS GOES 
 ENERGY FLOWS

1. 

BOEK JE SESSIE

Bekijk op je gemak welk pakket het beste

bij jou en jouw behoeften past en boek

jouw mentorsessie via

info@cheryllvanweert.com.

2. 

VRAGENLIJST

Om ervoor te zorgen dat we doelgericht

aan de slag kunnen gaan, stuur ik je na

het boeken van een mentorsessie een

vragenlijst.

3. 

AAN DE SLAG

Samen duiken we in op jouw bedrijf en

waar de verbeterpunten liggen, zodat jij

met een concreet plan en veel inspiratie

naar huis gaat en helder voor ogen hebt

hoe je verder kunt.



Mentorsessie I 

Een 2 uur durende sessie via Skype of bij mij

thuis in Boxtel waarin we op een specifiek

onderwerp induiken. Je mag me alles vragen

en ik zal alles wat ik weet met je delen. Een

sessie vol inspiratie en nieuwe energie. 
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Mentorsessie II 

Ben je op zoek naar meer verdieping en zijn er meerdere

onderwerpen waar je tegen aanloopt? Dan is dit pakket

ideaal voor jou! We hebben een 4 uur durende sessie via

Skype of bij mij thuis in Boxtel waarbij je me alles mag

vragen! En je gaat ook nog eens naar huis met een duidelijk

plan waarmee je verder kunt bouwen aan jouw bedrijf.
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Mentorsessie III 

Wil je meer leren over hoe ik fotografeer, zien hoe ik klanten

aanstuur en hoe ik mijn foto's bewerk? 

Kies dan voor Mentorsessie III.

Ik zorg voor modellen die passen bij jouw doelgroep om samen te

fotograferen. Op die manier zie je mijn werkwijze, kan ik je tips

geven over anders kijken naar licht en hoe je met je klant

communiceert. Uiteindelijk kun je de gemaakte foto's toevoegen

aan je portfolio! 

We sluiten de fotoshoot af met wat portretten van jezelf, zodat je

deze direct kunt gebruiken voor jouw online uitstraling.

Na de shoot gaan we bij mij thuis in Boxtel aan de slag met het

bewerken van de foto's en kun je nog aanvullende vragen stellen

over andere onderwerpen.
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MENTORSESSIE I

Duur: 2 uur

Aantal onderwerpen: 1 tot 2

Locatie: Boxtel / Skype 

€ 199 ex btw 

Investering

MENTORSESSIE II

Duur: 4 uur

Aantal onderwerpen: 3 tot 4

Locatie: Boxtel / Skype

€ 350 ex btw 

MENTORSESSIE III

Duur: 4 uur

Samen shooten

+

Samen editen 

+ 

Portretten van jezelf

Locatie: omgeving Boxtel 

€ 550 ex btw 



Onderwerpen
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Apparatuur 
Lightroom/Photoshop
Website
Prijzen
Personal branding
Sociale media 
Omzet genereren
Storytelling 
Communicatie naar de klant 

Albums 
(Instagram) Cursussen
Marketing
Poseren
Band creëren 
Klanten krijgen 
Je eigen stijl 
Workflow 
Dromen waarmaken

Een voorbeeld van een aantal onderwerpen

waar we dieper op in kunnen gaan. Hoe meer

vragen je hebt, hoe meer tijd we nodig zullen

hebben. 



Vragenlĳst 
Om ervoor te zorgen dat we doelgericht

aan de slag kunnen gaan, stuur ik je na het
boeken van een mentorsessie een

vragenlijst.  Door deze vragenlijst kan ik me
goed voorbereiden op ons gesprek en leer
ik je alvast wat beter kennen. Weet dat je

me alles mag vragen en alles met me mag
delen. Wat wij bespreken is vertrouwelijk
en blijft tussen jou en mij. Dus voel je vrij

om je struggles te delen en gedachten op
papier te zetten.
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KEEP GROWING
Na een mentorsessie ga je geïnspireerd en vol tips naar huis.

Nu komt het op jou aan: aan de slag ermee! Heb je toch nog

wat vragen of heb je een liefdevolle schop onder je kont

nodig? Laat het me alsjeblieft weten, want ik help je graag.

OPVOLG DATE

Binnen 3 maanden na mentorsessie

1 uur via skype of facetime

€ 75 ex btw

OPVOLG MENTORSESSIE

Binnen 6 maanden na mentorsessie

10% korting op de volgende sessie
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Hope to see you soon!
Cheryll van Weert Photography

Kleine Beemd 45

5283 LP Boxtel

0651413289

www.cheryllvanweert.com

info@cheryllvanweert.com


