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WELKOM
Van harte gefeliciteerd met jullie
voorgenomen
huwelijk.
Waarschijnlijk hebben jullie je nog
nooit eerder verdiept in het
plannen van een bruiloft en komt
er op dit moment veel op jullie af.
In mijn brochure probeer ik alles
wat er bij het boeken van een
trouwfotograaf komt kijken, zo
duidelijk mogelijk uit te leggen.
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Zijn er na het zien van de
brochure toch nog vragen, stel
deze dan gerust.
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WIE BEN IK
Hi, Leuk je te leren kennen.
In een notendop wat meer over mij.
Als kind groeide ik op in een liefdevol
gezin, helaas besloten mijn ouders om op
mijn 13 jarige leeftijd een punt achter hun
huwelijk te zetten.
Nu vorm ik samen met mijn hondje Teddie
een eigen gezin.
Met een grote familie en een handje vol
waardevolle vrienden prijs ik mijzelf rijk.
Ik heb vele interesses zowel in beroepen
als in hobby's.
Zo vind ik geschiedenis en het brein vet
interessant, hou ik van een drankje en een
dansje, kan ik uren wandelen in de natuur,
sta ik hele dagen in de keuken te bakken
en ga ik graag op reis.
Vanaf het jaar 2018 kwam daar ook
hobby fotografie bij. Alleen bleef het niet
bij een hobby. Ik kan het echt mijn passie
noemen.
Verder ben ik een echte coffee addict, en
mag je mij wakker maken voor ferrero
rocher of sushi.
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WERKWIJZE
VOOR DE BRUILOFT.
Het belangrijkste is dat de klik er is. Daarom zal ik een vrijblijvend kennismaking
gesprek met jullie plannen. Wanneer we elkaar hebben leren kennen en ik al jullie
vragen heb kunnen beantwoorden, stel ik voor om even alle informatie te laten
bezinken.
Mochten we een wederzijdse klik hebben, zal ik jullie het contract versturen.
Hierin staan alle gegevens, voorwaardes, afspraken, ect.
3 weken voor de bruiloft, zal ik jullie een vragenlijst sturen, waarin alles vermeld
kan worden, van ceremoniemeester tot aan wie er op de foto met wie moet.
TIJDENS DE BRUILOFT.
Op de dag zelf probeer ik altijd wat eerder aanwezig te zijn voor eventuele detail
shots. De gehele dag, zal ik me om jullie heen bevinden, maar wel zo onzichtbaar
mogelijk.
De foto momenten en jullie planning houd ik dan ook strak in de gaten.
Vragen die ik de dag zelf heb, zal ik aan de ceremoniemeester vragen.
NA DE BRUILOFT.
Na de bruiloft ga ik meteen met jullie foto’s aan de slag, binnen 48 uur ontvangen
jullie een preview van minimaal 5 foto’s via wetransfer.
Binnen 6 weken ontvangen jullie de rest van jullie foto’s op een luxe usb en de
highlights in een mini album 20x20.
Mochten jullie kiezen voor een album, zullen we samen de opties bespreken.
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FOTOGRAFIE
STYLE
Mijn stijl is te herkennen aan de beige, warme en stijlvolle beelden.
Ook verliefd op het gouden uurtje? Ik raad mijn bruidsparen dan ook altijd aan
om nog even 15 minuten met zonsondergang vrij te maken
Ik vang graag spontane beelden, beelden die de dag, de liefde en het geluk goed
weergeven.
Bij de fotoshoot werk ik graag met opdrachtjes, zo worden de foto's spontaan en
spat de lol er vanaf.
Het ongedwongen gevoel op zo’n dag moet ongedwongen blijven, daarom vind ik
het fijn om alles van te voren te bespreken, zodat ik op jullie trouwdag de
mooiste beelden kan vastleggen, waar jullie nog je hele leven op terug kunnen
kijken.

EXTRA'S
DETAILS
Details maakt jullie bruiloft persoonlijk,
daarom vraag ik jullie om de dag voor
jullie bruiloft, jullie spulletjes alvast klaar te
leggen zoals sieraden, parfum, schoenen,
trouwkaart. Alles wat echt jullie zijn!
KINDEREN
Kinderen zijn snel in hun taken uitvoeren.
Dus mochten er kinderen deel uit maken
van jullie bruiloft. Bijvoorbeeld als
bloemenkinderen of ringendragers. Laat
me dit van te voren weten zodat ik snel
klaar kan gaan staan wanneer de kindjes
hun taken zorgvuldig uitvoeren.
LUXE USB
Het luxe houten usb doosje wat jullie
krijgen, is voorzien van een uniek
ingegraveerd design plus 3 afgewerkte
foto's van jullie bruiloft.
ALBUM
Bij elke bruidsreportage krijgen jullie een
mini album cadeau. Het mini album
bestaat uit 10 spreads met alle high lights
van de dag. Toch liever een groot album?
Laten we samen eens de opties doorlopen.
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VERLOVING
Een verlovingshoot kan geboekt worden, tijdens en/of na de verloving.
Hoe tof zou het zijn om het gezicht van je partner voor altijd op beeld te
hebben wanneer je de grote vraag stelt.
Een intiem moment met zijn twee is natuurlijk ook prachtig, laat het even
bezinken en laten we daarna foto's maken met die ring om je vinger.
Leuk voor op jullie uitnodiging bijvoorbeeld.

Tarieven
Basisshoot prijs incl. 15 foto's

€250

Kleine selectie 50 foto's

€400

Gehele selectie +/- 150 foto's

€500

Mini album

€90

Na de verlovingshoot ook een bruidsreportage? Dan ontvang je €100
korting op je bruidsreportage.
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BOUDOIR

Je man verrassen met een boudoirshoot van jezelf, dit kan!
En geloof me je hoeft echt geen model te zijn om dit te kunnen doen.
Met alle liefde zet ik jou op je meest mooie, sensuele manier op beeld.

Tarieven
Basisshoot prijs incl. 15 foto's

€300

Kleine selectie 50 foto's

€450

Gehele selectie +/- 150 foto's

€550

Bij een boudiorshoot zit standaard een mini album van 20x20 bij.
Deze kan je cadeau doen aan je aanstaande man.
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LOSSE UREN
Het kan natuurlijk zijn dat jullie helemaal niet groot of lang willen
trouwen, maar wel wat mooie foto's willen van de ceremonie. Boek dan
losse uren.

Tarieven
1e uur

€200

2e uur

€175

vanaf het 3e uur

€150

Mini album

€90

Luxe usb stick

€50
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BRUIDSREPORTAGE
Tarieven
PAKKET ‘BALI’

€2150

14 uur bruidsfotografie
Kennismakingsgesprek
Minimaal 500 foto’s op hoge resolutie
Foto’s op luxe USB
3 prints 15x10
Mini album 20x20

PAKKET ‘IBIZA’

€1600

10 uur bruidsfotografie
Kennismakingsgesprek
Minimaal 350 foto’s op hoge resolutie
Foto’s op luxe USB
3 prints 15x10
Mini album 20x20

PAKKET ‘PARIJS’
6 uur bruidsfotografie
Kennismakingsgesprek
Minimaal 210 foto’s op hoge resolutie
Foto’s op luxe USB
3 prints 15x10
Mini album 20x20

€1050

Voorde camera is vrijgesteld van BTW en de eerste 100 km zijn inbegrepen.
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BUITENLANDSE
BRUILOFT
Eindelijk het is zo ver, het moment waar je altijd van hebt gedroomd.
Trouwen in het buitenland!
Of dat nu op een warm Toscaans eilandje is, het verre Zuid-Afrika of in
de vrieskou in Lapland, mijn koffers staan klaar om mee te gaan.
Een bruiloft in het buitenland is niet niks, nieuwe omgeving, andere taal
en andere gewoontes. Om er voor te zorgen dat we op de dag van de
bruiloft precies weten waar en hoelaat we ergens moeten zijn voor het
perfecte licht en omgeving, kom ik graag al 2 dagen voor de bruiloft aan.
Zo heb ik de tijd om alles te verkennen en kunnen we misschien de
avond voor de bruiloft nog een toffe shoot plannen.
Graag blijf ik na de bruiloft ook nog een dagje, zo heb ik de tijd om rustig
mijn koffers weer in te pakken en om al een preview klaar te hebben nog
voor dat ik het land uit ben.
Voor de bruiloft zelf hanteer ik een minimale boeking van 6 uur.
Het boeken van de reis - en verblijfplaats, (vluchten, accommodaties,
transfer of huurauto e.d.) gebeurt altijd in overleg met jullie.
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TIPS
1. KIES EEN FOTOGRAAF UIT DIE BIJ JULLIE BRUILOFT PAST.
Je kan iets nog zo mooi vinden, als je een totaal andere sfeer kwa bruiloft hebt,
komen de foto’s niet goed tot zijn recht.
2. KIJK NAAR EEN LEUKE KLIK MET JE FOTOGRAAF.
Er is niets zo vervelend om een persoon om je heen te hebben, waar jullie je
ongemakkelijk bij voelen.
3. BOEK VAN TEVOREN EEN VERLOVINGSHOOT.
Zo heb je al even geproefd van hoe het is om voor de lens van je fotograaf te staan.
En je hebt meteen leuke foto’s voor op je trouwuitnodiging.
4. BOEK GENOEG TIJD IN VOOR JE BRUIDSSHOOT.
Zo heb je tijd om eerst even aan de camera te wennen.
Nog een tip. Overleg met je fotograaf in welk licht hij of zij het liefst fotografeert. Ik
ben bijvoorbeeld verslaafd aan het gouden uurtje. Daarom vraag ik mijn bruidsparen
om hier tijd voor vrij te maken.
5. ZOEK AL WAT INSPIRATIE OP EN MAAK EEN MOOD BOARD VAN WAT JULLIE
MOOI VINDEN.
Zo krijg je al een idee van wat het meest aansluit bij jullie als stel. Ik geef mijn
bruidsparen vaak ook wat opdrachten tijdens de shoot zodat de foto's spontaan en
ongedwongen worden.
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CONTACT

Email

Info@voordecamera.com

Telefoon

0613202905

Social Media
@voordecamera
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