


All 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”  



Inleiding speciale fotoshoots 
 
In deze brochure vindt u een indruk van de mogelijkheden voor 
speciale shoots voor actieve fotografen. Dus niet iemand met 
een camera in een smartphone. Onder “speciale fotoshoots” 
versta ik shoots die in het algemeen “te ver” gaan voor de 
gangbare fotoshoots voor amateurfotografen en 
amateurmodellen. 
 
Als door de wol geverfd model ben ik wel wat gewend geraakt 
en daarom sta ik waarschijnlijk voor wat meer shoots open dan 
mijn collega-modellen. 
 
Dat ik deze speciale shoots niet gratis doe zal iedereen 
begrijpen die de tarieven in dit wereldje een beetje kent. En 
dan zit ik qua prijs nog steeds aan de onderkant van de markt. 
Op de volgende pagina’s  vindt u de tarieven en en toelichting. 
 
Het gemakkelijkste en voordeligste zijn shoots in mijn eigen 
studio die ruim voldoende mogelijkheden biedt om 
verschillende shoots te realiseren, waaronder bijvoorbeeld een 
“SM-achtige” ruimte. Overigens is over deze SM-tak een 
aparte brochure beschikbaar.  
 

Overleg of boeken? 

 
Hebt u een idee?  Wilt u meer inlichtingen over de 
mogelijkheden? Wilt u eens rustig ergens over brainstormen?  
 
Neem dan rustig even contact op 
 

Ik ben altijd  te bereiken en/of te boeken via het emailadres  
    tekenmodel@yahoo.com  
 
 
Groetjes,  
Henriëtte Sibie 



Even wat duidelijkheid scheppen 
 
Wat is erotiek 
Bij alle soorten fotoshoots en zeker bij deze is het belangrijk om 
duidelijkheid te scheppen. Er zijn vele vage begrippen en eufemismen 
in omloop op dit gebied en daar is niemand mee gediend. Dat geeft 
alleen maar verwarring en als er iets is wat je op een shoot niet wilt, dan 
is het wel verwarring.  
 
Bij de speciale shoots die ik hier aanbied praten we dus over meer 
erotische shoots. En dan bij voorkeur een beetje stijlvolle. Geen platte 
“blote poes”  foto’s zonder meer wat helemaal niets toevoegt. Elke 
vrouw heeft tenslotte zo’n lichaamsdeel.  
 
Enige sfeer, locatie, aankleding en dergelijke er om heen is voor mij wel 
een voorwaarde en als ik alles regel (dat komt regelmatig voor) dan 
zorg ik er wel voor dat het in orde is.  
 

Penthouse stijl en verder 
Bij een passieve explicietere shoot mag in principe alles in beeld 
komen. Pas als de nadruk op de vrouwelijke delen wordt gelegd is er 
sprake van een zogenaamde “penthouse stijl”.  Dat is een aparte 
categorie met een eigen prijskaartje. 
 
Bij gebruik van een speeltje of zoiets gaan we over op een actieve stijl. 
Ook daarvoor hanteer ik een afwijkend tarief zoals te zien is in de tabel 
op de volgende bladzijde.  
 

Grens erotiek en porno. 
Er is een grijs gebied tussen erotiek (wat ik als model)  nog wel doe en 
pornografie (wat ik als model NIET doe). Het probleem  met grijze 
gebieden is dat er altijd ergens een grens moet zijn, die gemakkelijk  
vrijwel ongemerkt overschreden wordt.  
 
Het verschil daarbij is voor mij eenvoudig: Zodra er een tweede model 
mee gaat doen wordt het pornografie. Bij een model dat alleen werkt is 
er sprake van erotiek. Dat is een hard onderscheid dat in de praktijk 
goed af te bakenen is. En zoals gezegd, ik werk onder alle 
omstandigheden alleen en daar wordt NIET van afgeweken.  
 
 



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.  











Studio Haaglanden Leidschendam 





In het blad “nieuwe 
Revu”heeft in de uitgave 
van 10 april 2019 een 
artikel over mijn werk als 
model en meesteres 
gestaan.  In feite kwam dit 
voor uit een artikel in de 
zaterdagbijlage van “de 
Telegraaf”  in juli 2018.  











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  


