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Foto 
   richtlijnen

Voor fotografie van de salon



Goede foto's van jouw salon 
zijn onbetaalbaar. Potentiële 
klanten kijken vooral naar 
de foto's wanneer zij een 
behandeling uitzoeken. 
Betere foto's op je profiel 
maken je salon interessanter 
en betrouwbaarder voor 
potentiële klanten en 
scoren vaak hoger in de 
rangschikking van 
zoekresultaten. 

Uiteindelijk kan dit leiden tot 
een stijging van boekingen. 
Dus waar wacht je nog op? 
Tijd om online te schitteren! 
Een goede voorbereiding zal 
je helpen om de kwaliteit van 
de fotoshoot te verbeteren. 
Hier vind je de tips om dat te 
bereiken.

De sleutel 
  tot succes

Severa Beauty Lab London
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1Technische 
      specificaties

Smartphone Compact camera
2000x1500 of meer 
DSLR
3000x2000 of meer

Resolutie
Minimum : 1920 x 1280 pixels
Maximum : 4500 pixels

Het juiste bestand type:
Upload foto's naar de website 
in .jpg or .png formaat.

Oriëntatie
Maak de foto altijd in 
landschap (horizontaal) 
formaat.

Het juiste bestand formaat
Het bestand moet minimaal 
1MB en maximaal 4.5MB 
groot zijn

Een dozijn is fijn!
Je kunt ons tot 12 foto's 
sturen voor je profiel. Met 
meer dan 12 foto's verlies je 
de aandacht van de klanten. 
Voor- en na foto's, selfies of 
team foto's hoef je ons niet
te sturen. 

Wat te gebruiken:
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2Op locatie 
       - wat nu?



2Op locatie 
      - wat nu?

Zorg voor een goede 
werkomgeving
Je kunt de foto's het beste 
maken als het rustig is in 
de salon, bijvoorbeeld op 
een maandag. 

Tip: Plan voldoende tijd 
in voor de fotoshoot, bij 
voorkeur op een tijdstip 
met goed natuurlijk licht in
de salon.

Opgeruimd staat netjes.
Dit is het moment om 
opgeruimd voor de dag te 
komen! Neem de tijd om alle 
overbodige losse spullen op
te bergen en alles goed te 
stoffen. Een opgeruimde salon 
zier er geordend, gezellig en 
ruim uit op de foto. Haal alle 
losse snoeren, apparaten, 
overbodige meubels of 
spullen weg, ze doen je foto 
geen goed.

Tip: vraag het personeel je te 
helpen met opruimen.

Perfecte plaatje
Loop door de salon en bekijk 
het vanuit verschillende 
hoeken en let op interessante 
details. 

Tip: Neem wat snelle 
snapshots en bekijk ze meteen 
om te zien hoe de salon 
overkomt op beeld.  
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Exterieur
Laat de klant zien hoe je 
locatie er van buiten uitziet. 
Let voordat je de shoot 
begint op overbodige spullen 
voor de salon. Zorg dat 
bijvoorbeeld fietsen of
vuilnis weggehaald zijn. 

Interieur
Daar waar de behandelingen 
plaatsvinden. Laat de 
behandelkamer, stoelen, 
wasbakken of werktafels zien. 

Details
Heb jij een unieke bank 
staan? Zet het in de spotlight! 
Het maakt je salon uniek en 
speciaal. Mensen houden van 
originele plekken. Vergeet 
niet om eventuele 
seizoensdecoratie te 
verwijderen, zoals 
bijvoorbeeld kerstversiering. 

Producten
Maak enkele mooie shots van 
de producten die in de salon 
gebruikt worden. 

De eigenaar
Een beetje persoonlijkheid is 
altijd een goede manier om je 
klanten te inspireren!

Shotlist

Wat te fotograferen

Exterieur Details

De eigenaar Producten

Interieur



4No-go’s

Geen contact gegevens 
Bedrijfslogo's, visitekaartjes, 
folders of advertenties 
kunnen niet worden geupload 
naar het Treatwell profiel. 
Contactgegevens mogen niet 
zichtbaar zijn op de foto's. 

Wees specifiek
Algemene of verwisselbare 
details zoals een bos bloemen 
geven niet specifiek het 
karakter van de salon weer. 

Geen beeldbank foto's
Foto's uit een generieke 
beeldbank zijn duur, niet 
uniek voor de salon en zijn 
ook minder aantrekkelijk voor 
klanten. Probeer het gebruik 
ervan te vermijden.

Rechte hoek
Probeer foto's genomen uit 
een rare hoek te vermijden. 
Maak liever een foto vanuit 
een rechte hoek. 

Geen selfies
Selfies geven een 
onprofessionele indruk. 
Probeer ze te vermijden. 

Gebruik geen flitser
Zorg dat de belichting van de 
foto niet te donker of te licht 
is, maar gebruik niet de flitser 
van de camera.  

Tip: Doe alle lichten aan in de 
salon als je meer licht nodig 
hebt, of sluit de gordijnen als 
er teveel licht is. 



5Tijdens 
      de shoot

Rechte lijnen
Een belangrijk onderdeel van 
interieur fotografie zijn rechte 
lijnen. Gebruik een statief om 
te zorgen dat de horizontale 
en verticale lijnen recht zijn. 
Om vertekening van de foto 
te voorkomen, is het beter om 
op ooghoogte te fotograferen 
(160 cm) 

Een te hoog of te laag 
perspectief geeft scheve 
lijnen. 

Corrigeer eventuele 
vertekende lijnen (bollingen, 
scheve lijnen) met 
fotobewerking voordat je de 
foto upload. 

De hoek in
Fotograferen vanuit een hoek 
is een goede optie als je meer 
diepte wilt geven aan een 
ruimte

Regel van derden
Gebruik de raster functie van 
de camera om de compositie 
van de foto;'s volgens de regel 
van derden te maken.
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Zorg voor 10 foto's voor een 
uitgebreide en goede 
fotoserie die de salon het 
beste weergeeft. 

Maak enkele foto's van 
het interieur en de 
behandelingen. Toon je 
producten en vergeet niet 
de portretfoto en de 
ingang van de salon! 

Je kan top foto's voor je profiel 
maken met een simpele 
camera die je waarschijnlijk 
al hebt. Wij gebruikten 
bijvoorbeeld een iPhone 6 
of Olympus tough TG-860 
voor dit voorbeeld.

De perfecte 
        fotoserie



Edit

Neem de tijd om de foto's te 
bewerken na de shoot, 
voordat je ze op je Treatwell 
profiel zet. Zorg dat ze licht 
genoeg zijn, maar niet 
overbelicht. Corrigeer de 
kleur indien nodig. Onthoud 
dat het belangrijk is dat het 
een natuurlijke foto blijft.  

7Na de fotoshoot
       Nabewerking

Tip: Er is gratis online 
software te vinden voor het 
nabewerken van je foto's, of 
doorloop onze handleiding 
op de volgende pagina. .



 

Voor

Na

Auto             -  Probeer eerst de automatische   
                        aanpassing, daarna kun je met 
                        de handmatige instellingen spelen. 

Belichting    -  Zorg dat de foto's licht genoeg 
                         zijn, maar niet overbelicht.  

Donker          -  Verlicht de donkere punten 
                          van de foto 

Warmte          -  Pas de teint van de foto aan zorat 
                          deze niet te geel of te blauw is

Maak recht     - Corrigeer de scheve lijnen in de foto. 

Tips voor fotobewerking op je smartphone



Ga naar 
https://wetransfer.com/ (Je 
hoeft je niet te registreren, 
het is gratis)

Upload je foto's

Vul in het "Email to" veld ons 
email adres in –  verzenden 
naar content@treatwell.nl

Vul ook jouw adres in bij 
"your email". Dan weten wij 
van wie de foto's afkomstig 
zijn en ontvang je bericht als 
wij de foto's ontvangen en 
gedownload hebben.

Schrijf in het  "message" een 
bericht aan ons zodat we 
weten wie je bent – 
bijvoorbeeld de salon naam.

Klik op "Transfer"
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Verzenden van foto's

Foto bestanden zijn vaak 
erg groot, dus de beste 
manier om ze te naar ons te 
verzenden is via We Transfer:

De hoofd foto; de meest 
aantrekkelijke en 'open' foto. 
Geen logo's
De portret foto
Interieur foto
Interieur detail foto
Producten en apparaten
Exterieur / ingang salon
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 Versturen 



Je bent een stap dichterbij het krijgen van 
meer reserveringen en online te schitteren! 

e krijgt deze handleiding  (de 
"Handleiding") als leverancier (de 
"Leverancier") die zijn/haar de salon of 
behandelingen (de "Behandelingen") 
via www.treatwell.com aanbiedt. De 
Handleiding is vertrouwelijke 
informatie en je gaat akkoord dat je, 
zonder Treatwell's toestemming 
schriftelijke toestemming;

(a) geen gebruik maakt van de
Handleiding op welke wijze dan ook,
behalve voor het verbeteren van je
eigen foto's van de salon op
www.treatwell.com voor marketing
doeleinden van je Behandelingen, maar
geen enkel ander doeleinde.
(b) de Handleiding - of een deel
daarvan - niet beschikbaar zult stellen
aan derden.

(c) de Handleiding niet zult kopieëren,
samenvatten op papier of op andere
wijze zal dupliceren en
(d) dezelfde veiligheidsmaatregelen zal
treffen voor de Handleiding als voor je
eigen vertrouwelijke informatie, die
volgens jou voldoende bescherming
bieden tegen ongeoorloofde
openbaarmaking, kopiëren of gebruik.
Wanneer je de samenwerking met
Treatwell beëindigt, blijven de
verplichtingen met betrekking tot de
Handleiding van kracht en een
dergelijke beëindiging heeft geen
invloed op de opgebouwde rechten of
rechtsmiddelen waarop Treatwell recht
heeft.

Gefeliciteerd, 
        het is gelukt! 

Disclaimer




