
FOTOGRAFIE&
VORMGEVING
CR-Beeldwerken maakt sterk beeld voor elke ondernemer. 
Gespecialiseerd in fotografie van architectuur, portret en product. 
Ervaren in vormgeving van logo, identiteit en presentatiemateriaal.

Als ondernemer heb je sterke en onderscheidende beelden nodig. 
Je marketingmateriaal krijgt zo precies wat het nodig heeft, sfeer en 
persoonlijkheid.

PRODUCT 
Zowel in het maken van een duidelijke productfoto, als ook in creatieve beelden 
heb ik plezier. Duidelijke foto’s zijn voor elke shop en brochure belangrijk. En met 
creativiteit daarbij werk je meer aan ‘eigen beeldmateriaal’.

ARCHITECTUUR
Mijn uitdaging voor een goede architectuurfoto is het goed vastleggen van ‘ruim-
te’. Hierbij houd ik een hoge standaard aan bij de afwerking van beeldmateriaal. 
Mijn werk wordt online gebruikt, op beurzen en in drukwerk. 

PORTRET
Het blijft een boeiende zoektocht waar ik van houd; een eerlijk portret maken wat 
de kijker niet verveelt. Zo’n portret straalt vertrouwen uit, waar je het ook gebruikt. 
Portretten maak ik op locatie of in de studio.



Een krachtig logo, of een herkenbare huisstijl? Stijlvolle brochures, pro-
ductbladen in je eigen stijl of misschien een snelle website? Ik maak 
het voor je.

LOGO
Je logo is samen met je bedrijfs- of merknaam een belangrijk communicatiemiddel. 
Goede logo’s hebben wat mij betreft niet veel nodig. De uitdaging is om met elkaar 
een krachtig en sprekend beeld te maken.

IDENTITEIT
In je huisstijl wordt de identiteit van je bedrijf of merk zichtbaar. Hier denk ik graag 
met je over na, zodat we het juiste lettertype gaan gebruiken en in de stijl van 
fotografie de goede keuzes maken.

PRESENTATIE
Met sterk marketingmateriaal ben je verzekerd van een overtuigende presentatie. 
Ik verzorg je presentatiemateriaal in de vorm van fotografie, templates voor power-
point, websites, productbladen, brochures en verpakkingen.
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EN Disposable gloves made of Nitrile. Suitable for medical and foodsector, 

industry and cleaning. Store in a dry, cool place. Protect open boxes from direct 

sunlight or fluorescent light. Does not contain Latex Proteins.

NL Disposable handschoenen van Nitril. Geschikt voor de medische- en 

voedingssector, de industrie en schoonmaak. Droog, en koel bewaren. 

Geopende verpakkingen beschermen tegen direct zonlicht en neonlicht. Bevat 

geen Latex proteïnen.

DE Einweghandschuhe aus Nitril gefertigt. Ideal für den Einsatz in Medizin- 

und Food-Sektor, Industrie und Reinigung. Kühl und trocken lagern. Offenen 

Boxen vor direkter Sonneneinstrahlung und fluoreszierendes Licht schützen.

FR Gants jetables en Nitrile de caoutchouc. Convient pour le secteur médical et 

de la nourriture, de l'in
dustrie et de nettoyage. Conservez dans un endroit sec 

et frais. Protégez boîtes ouvertes de lumière directe du soleil ou une lampe 

fluorescente. Ne contient pas de protéines de latex.

C
heck all our safety 

products at 

patronsafety.com

Productsheets available at patronsafety.com
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Fotografie is mijn eerste liefde, design is mijn 
passie. Beide hebben mijn volledige aan-
dacht.

Deze minibrochure is gevuld met mijn beeld-
werk. Het is geen bewaarexemplaar, want 
hoe meer mensen het zien, hoe beter. Ken je 
iemand die je met mij of met mijn werk wilt 
laten kennismaken? Laat het mij weten en stuur 
deze flyer alvast door.
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