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Jullie liefde in beeld 
Jullie liefde wordt beklonken door met elkaar te trouwen. Dat gaan jullie vieren, dus dat mag iedereen op de dag en zeker 

ook daarna, zien en herbeleven! Daarom garandeer ik dat jullie, met “mijn” beelden, jullie dag met liefde en plezier kunnen 

herinneren. 

 

Mag ik jullie herinneringen met passie en plezier maken? 
 

Vaste prijs in moeilijk; elk bruidspaar is uniek en ik denk graag met jullie budget mee.  

Elk bruidspaar krijgt altijd, indien gewenst, een GRATIS pre-wedding-fotoshoot. 

Prijsopgave na of tijdens intakegesprek. 

 

Voorbeeld opties: 
• Budget-reportage: (2 ½ tot 3 uur fotograferen) 

Een digitale fotoshoot  van ongeveer 3 uur fotograferen.  

Foto’s bewerkt op een persoonlijke DVD. De investering € 398,-  

• Mini-reportage: (4-5 uur fotograferen) 

Een digitale fotoshoot is vanaf 4-5 uur fotograferen.  

Foto’s bewerkt op een persoonlijke DVD. De investering  € 578,-  

• Mini + reportage 

Een digitale fotoshoot is vanaf 4-5 uur fotograferen.  

Foto’s bewerkt op een persoonlijke DVD en in een luxe DVD-foto-album met 20 foto’s 15x15 cm.  

ingeplakt of digitaal. De investering  € 658,-  

• Bruidsreportage ALL-IN: de hele dag fotograferen (overdag)  

Bij een uitgebreide fotoshoot ben ik de hele dag aanwezig (6-8 uur fotograferen). Alle foto’s bewerkt op een 

persoonlijke DVD. De investering € 789,- excl. reportage-album. Een album is in overleg zelf te maken of en een 

groot luxe album van 40-80 pagina’s met persoonlijke binnenkant, voorkant en kaft door mij laten maken; digitaal 

of (met de hand) ingeplakt (komt weer terug) 

 

Wat krijgen jullie altijd van mij? 
• Een persoonlijke kennismakingsgesprek vooraf voor jullie wensen en planning. 

• Een gratis Pre-Weddingshoot (de foto’s zijn voor jullie). 

• Een minialbum, naar keuze, met 6-10 prints 10 x 10 al snel in de eerste week.  

• Persoonlijke, creatieve foto’s die bij jullie passen. 

• Een persoonlijke DVD met alle “goede” (nee, correctie GEWELDIGE) bewerkte fotobestanden. 

• Indien gewenst; jullie bruidsreportage vastgelegd in persoonlijk album;  digitaal of (met de hand) ingeplakt (komt 

weer terug…...) 

• Natuurlijk zijn de reiskosten en reistijd voor mij. 

 

Voorbeeld Bruidsreportage ALL-IN  

• Gesprek vooraf voor kennismaken, wensen en planning. 

• GRATIS pre-wedding shoot om te kijken of het ‘klikt’ 

• Gehele trouwdag fotografie (overdag)  

• Bewerken van de digitale foto’s. 

• DVD met foto-bestanden in een mix van kleur en zwart/wit, ed. 

• Een minialbum, naar keuze, met 6-10 foto’s 10 x 10 cm. al snel in de eerste week.  

• Een groot luxe album van 40-80 pagina’s met persoonlijke binnenkant en voorkant. 

 

Ik vind het heel belangrijk en een uitdaging dat ik alle bruidsfotoreportages op maat maak, naar jullie persoonlijkheid, 

budget, wensen, smaak, behoefte en stijl. Voor ieder maak ik een passende reportage. Ik maak voor elk bruidspaar, indien 

gewenst, een unieke lay-out voor jullie persoonlijke album; ingeplakt of digitaal. Elk bruispaar, feestdag en reportage is 

uniek. En er is ook een mogelijkheid voor een budget album. Ik ben heel flexibel, creatief en mijn uitdaging is de foto’s te 

maken, waarin jullie jezelf, elkaar en jullie liefde herkennen. Het is mijn passie en uitdaging mensen te fotograferen zoals ze 

zijn! De liefde is geweldig om te mogen fotograferen… 

 

WELKOM voor een bakje thee/koffie in mijn fotostudio in Eersel.  

REMEMBER THE MOMENT! 


