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Alle rights reserved.  
Dit boekje mag onbeperkt verspreid worden mits ongewijzigd. Gebruik van losse 
foto’s in wat voor vorm dan ook is NIET toegestaan en de rechten op de foto’s 
behoren toe aan de erbij genoemde fotografen. Uitgave van Kunsd*) te Lisse. 

 
Coverfoto “Nicolaas/s te Lisse”  



Over poseren en boeken 

 
Waarom deze publicatie? 
Deze publicatie is bedoeld om wat werk van de laatste jaren te 
laten zien, met name ten behoeve van fotografen die een 
bepaald type model zoeken en een indruk van mij willen.  
 
Het is een indruk 
Nu is een set foto’s als deze natuurlijk nooit volledig, het is en 
blijft altijd een kleine selectie. Maar ik heb deze genomen, 
omdat ik denk dat mijn mogelijkheden hier goed naar voren 
komen.  
 
Thema’s hebben mijn voorkeur 
Ik kom namelijk vaak het best tot mijn recht op foto’s in een 
wat “duistere” setting of  met een vorm van “clair obscur”. Dat 
zien we in deze selectie dan ook terug.  Ik werk graag op basis 
van één of ander thema. Maar in onderling overleg is heel veel 
mogelijk.   
 
TFP/TFCD alleen bij hoge uitzondering 
Ik werk niet op TFP/TFCD etc. basis meer tenzij de fotograaf 
iets speciaals kan bieden, bijvoorbeeld een publicatie of een 
bijzondere vermelding.  
 
Meer expliciet modelwerk 
Ik heb geen moeite met meer expliciet poseerwerk maar daar 
hangt dan wel een aangepast prijskaartje aan. Zie mijn 
“tarieven” op de volgende bladzijde. Ik werk ook altijd alleen! 
 
Interesse in een fotoshoot? 
Ik ben altijd  te bereiken en/of te boeken via het emailadres  
    tekenmodel@yahoo.com  
 
 
Groetjes,  
Henriëtte Sibie 



Tarieven bij gebruik mijn eigen  
studio in Lisse 

Kale studiohuur € 40,-  Per 2,5 uur 

Studio plus fotomodel t/m 
klassiek naakt 

€ 75,-  Per sessie 

Studio plus fotomodel passief 
erotisch t/m Penthouse stijl 

€ 100,-  Per sessie 

Studio plus fotomodel actief 
erotisch t/m toys (solo)  

€  150,-  Per sessie 

Tarieven bij poseren elders:  

 Minimum 
bedrag 

Voorschot 
1)* 

fotomodel passief erotisch t/
m Penthouse stijl 

€ 100,-  € 50,00   

fotomodel actief erotisch t/m 
toys (solo)  

€  150,-  € 75,-   

Tarief 
Per 
uur 

€ 75,-  

€ 120,-  

fotomodel t/m klassiek naakt € 50,-  € 75,-  € 37,50   

1)*  Dit voorschot is om minimaal mijn reiskosten te kunnen 
dekken voor het geval ik weer eens op een niet bestaand 
adres aan de deur sta.  



Reportage in “De telegraaf zomer 2018 



Linda  vakantieboek 
2019,  voorpagina 
van het artikel met 
21 dames. 



Fotograaf: EriK Burggraaf 



Fotograaf: Ton van der Pal 



Fotograaf+Posterontwerp 

Ton van der Pal 



Fotograaf: Jim Bakker 





Fotograaf: NicoLaas/S 

Vrouwtje “fruit en 
sla”, een event op 
het ministerie van 
Landbouw nov 
2018 



Fotograaf: Arno Reijnen 

“Rode bank project” 



Fotograaf: Arno Reijnen 
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Fotograaf: Nicolaas/S 
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Jetje en Jetjeplus. 
 
Naast brochures als deze heb ik een eigen blad, “Jetje”  dat gratis, vrijblijvend en 
zonder enige vorm van regitratie op te halen is. Op dit moment verschijnt het om 
de veertien dagen.  
 
Naast dit blad bestaat er de “Jetjeplus” die meer expliciete foto’s bevat en waarin 
ook zaken als Fetisj en SM aan bod komen.  
 
De “Jetje” is op te halen op WWW.JETJE2019.NL en in de jetje is een link naar de 
Jetjeplus te vinden. 

WWW.JETJE2019.NL  


