
5 HANDIGE TIPS VOOR JE FEEST

MEER PLEZIER VAN
DE PHOTOBOOTH



HOTSPOT VAN JOUW FEEST
MAAK VAN DE PHOTOBOOTH DE...

De photobooth verdient een mooi plekje op het feest. Het liefst niet te 
ver weg, zodat iedereen de booth goed kan zien.

De photobooth is zoooo leuk dat iedereen er bij wil staan. Geef ‘m dus de 
ruimte. De photobooth moet natuurlijk niet in de weg staan. Zo kan het 
barpersoneel op tijd jouw biertje of wijntje komen brengen.

Een photobooth bij de ingang is wel erg leuk, maar het kan zorgen voor 
een lange file bij binnenkomst. Je bent gewaarschuwd ;-)

Heb je de ruimte? Zet dan de booth gewoon bij het feest. Dat is wel zo 
leuk voor iedereen. Je bent dan tenminste ook niet “de hele tijd weg” als je 
samen met je gasten op de foto wilt.

“De photobooth is altijd leuk! Of we nu bij 
de dansvloer staan of in een aparte ruimte. 

Iedereen weet ons wel te vinden voor de 
allerleukste foto’s.”



“DINGETJES” OP EEN STOKJE!
EXTRA VEEL GEKKIGHEID MET...

Je krijgt van ons altijd een setje fotoprops cadeau. We maken een leuke 
selectie uit snorretjes, lipjes en tekstbordjes. Na het feest mag je ze 
allemaal houden, gewoon voor-de-heb dus.

Ook nemen we allerlei attributen mee zoals hoedjes, boa’s en brillen. 
Altijd genoeg voor enorm veel hilarische foto’s.

Maar MEER is altijd leuker, zeker als het om foto props gaat (vinden wij). 
Je kan natuurlijk je props zelf maken. In allerlei kleurtjes, met je eigen 
teksten of met extra veel glitters.

Leg de fotoprops op een handige plaats neer, vlakbij de photobooth. 
Dan kan iedereen ze makkelijk pakken. Verzamel ze bijvoorbeeld in een 
mooie vintage koffer.

“Winkels als Xenos en Hema verkopen regelmatig 
leuke fotoprops. De SoLow (www.so-low.

nl) heeft het hele jaar door heel veel props en 
attributen in allerlei thema’s.”

https://nl.pinterest.com/search/pins/?q=diy%20photobooth%20props


LEUKE PHOTOBOOTH STAAT
LAAT IEDEREEN WETEN WAAR DIE...

Natuurlijk wil je dat al je gasten met een leuke foto naar huis gaan. 
Maak dus wat promotie voor de photobooth.

Hang leuke krijtbordjes met pijlen op en laat ze wijzen naar de 
photobooth. Of plaats bij de ingang een grote lijst met de tekst “Grab a prop 
and strike a pose”. Op Pinterest vind je nog veel meer leuke ideeën voor DIY 
photobooth bordjes.

Als jij mooie potjes op de tafels zet, lopen wij regelmatig een rondje om er 
de nieuwste fotostrips in te zetten. Zo zien al je gasten meteen hoe leuk het 
is bij de booth.

Deel vintage tickets uit die je gasten kunnen inwisselen voor 
een leuke foto. Zo gaat vast iedereen op de foto. Natuurlijk 
mag iedereen zo vaak als ie wil op de foto en kan je bij ons 
altijd 100% onbeperkt fotostrips printen.

“De beste promotie voor de photobooth is 
natuurlijk om zelf met je gasten op de foto 
te gaan. Sleur ze gewoon eens mee voor de 

photobooth. Vinden ze vast leuk!”

https://nl.pinterest.com/search/pins/?q=photobooth%20sign


VAN ALLE FOTOSTRIPS!
MAAK EEN MOOIE VERZAMELING VAN...

We printen altijd onbeperkt fotostrips. Als er 15 man bij de photobooth 
staat, krijgt iedereen een fotostripje. Natuurlijk bewaren we er ook 1 voor 
jou. Vertel ons jouw idee voor de fotostrips en wij zorgen dat ze allemaal een 
mooi plekje krijgen.

Laat je gasten meteen hun fotostripje in je gastenboek plakken. We zetten 
de printer vlakbij je gastenboek, regel een paar mooie pennen en een boel 
fotoplakkers. Lees ook onze blog over foto’s in je gastenboek en de blog 
“Fotostrips op je bruiloft, maar wat doe je er dan mee?” voor meer tips.

Je kan de foto’s ophangen, bijvoorbeeld aan een mooi lijntje met houten 
knijpertjes. Zo kan iedereen de fotostrips zien en het ziet er erg feestelijk uit.

Ook een mooie glazen pot, houten fruitkistje of een mandje zijn handig om 
de fotostrips in te verzamelen.

“We printen altijd onbeperkt fotostrips, ook als 
er een grote groep voor de photobooth staat. 

En na het feest krijg je alle foto’s
op een USB-stickje mee naar huis.”

https://www.maakeenfoto.nl/fotostrips-en-lieve-wensen-gastenboek/
https://www.maakeenfoto.nl/fotostrips-op-bruiloft-er-dan-mee/


GA ZELF OOK OP DE FOTO!
EN NATUURLIJK NIET TE VERGETEN...

Het klinkt misschien heel erg logisch, maar... ga zelf ook eens op de foto! 
Toch wordt dit vaker vergeten dan je denkt. Zelfs op onze eigen bruiloft 
stonden Ankie en ik (Bart) maar een paar keer op de foto. Zooo jammer!

Plan daarom ook even tijd op zelf op de foto te gaan, het liefst even aan het 
begin van het feest als je haar nog goed zit en je stropdas nog recht. 

Ga ook even samen met je beste vrienden, je ouders of je collega’s op de 
foto. De fotostripjes bewaren wij natuurlijk voor je, deze geven we je na 
afloop van het feest.

“De photobooth is leuk voor jan-en-alleman. Hoe 
leuk is het om je “oma van 80” te versieren met 

boa’s, een hoedje en een foute bril?”



4 UUR LANG FOTOPLEZIER VOOR €395,-

RESERVEER ‘M NU!
 MAAKEENFOTO.NL

https://www.maakeenfoto.nl/reserveren/

