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WELKOM

Shelena

Bruiloften.. een dag vol liefde en gezelligheid, ik
ben er fan van.

Hebben jullie trouwplannen? Dan kan het
internet afstruinen en het dagdromen
beginnen. 

Natuurlijk willen jullie ook een fotograaf die
aansluit bij jullie style maar nog belangrijker een
fotograaf waarmee het klikt. 

Ik ben Shelena van de Voorde een
bruidsfotograaf met ruime ervaring die het
super tof vindt om jullie bruiloft vol met emoties
en liefde vast te leggen.

Ik denk met jullie mee en luister naar jullie
wensen.

Buiten dat ik mooie foto’s maak, zal ik helpen
waar nodig.

Tevens zorg ik ervoor dat ik bijna onzichtbaar
ben en goed blend tussen jullie gasten.







WIE BEN IK
Hi, Leuk je te leren kennen. 

In een notendop wat meer over mij.

De liefde voor fotografie is in 2018 ontstaan toen ik op reis
ging naar NY en daar mijn eerste camera kocht.

Als kind was ik altijd al creatief maar tot frustratie aan toe
creëerde ik de dingen  nooit precies zoals ze in mijn hoofd
zaten.

Tot ik fotografie leerde kennen, het plaatje wat ik in mijn
gedachten al had gemaakt kwam er ook daadwerkelijk zo uit.

I was created to create.

Verder leef ik samen met mijn hondje Teddie en 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 en ga ik mega graag op reis.

Verder ben ik een echte coffee addict, en mag je mij wakker
maken voor ferrero rocher of sushi.





VERLOOFD

Jullie hebben mijn foto's gezien en zijn verliefd geworden op mijn style maar een nog belangrijkere zaak is dat er een klik is van beide kanten. Daarom zal ik een
vrijblijvend (online) kennismaking gesprek met jullie plannen. TIjdens deze kennismaking ben ik natuurlijk vet benieuwd naar jullie avontuur en mogen jullie alle
vragen stellen die jullie voor mij hebben.

Na de kennismaking zal ik jullie datum 2 weken in optie houden zodat jullie alles even rustig kunnen laten bezinken.

Mochten we een wederzijdse klik hebben en jullie voor mij kiezen, zal ik jullie een contract versturen. 
Hierin staan alle gegevens, voorwaardes, afspraken, ect. 

Nadat het contract is terug gestuurd en een betaling van 25% is voldaan staat jullie datum vast in mijn agenda.

2 weken voor de bruiloft, zal ik even contact met jullie opnemen en jullie een vragenlijst op sturen, waarin alles vermeld kan worden, van ceremoniemeester tot
aan welke combinaties jullie op de foto willen hebben.
 
TROUWEN

Op de dag zelf probeer ik altijd wat eerder aanwezig te zijn voor eventuele detail shots. Ik vraag dan ook van te voren of jullie de schoenen, het luchtje, sieraden
en trouwkaart voor mij willen klaar leggen. 

Verder zal ik mij de  gehele dag om jullie en jullie gasten heen bevinden. Ik blend graag in zodat ik zo onzichtbaar mogelijk foto's kan maken.

De foto momenten en jullie planning houd ik strak in de gaten en vragen die ik de dag zelf heb, zal ik aan de ceremoniemeester vragen. 

WITTE BROODSWEKEN

Na de bruiloft ga ik meteen met jullie foto’s aan de slag. Binnen 48 uur ontvangen jullie een preview van minimaal 10 foto’s via we transfer.
Binnen 8 weken ontvangen jullie de rest van jullie foto’s op een luxe usb en de high lights in een mini album.

Mochten jullie kiezen voor een upgrade album dan zal ik na de bruiloft de opties met jullie bespreken. 

En natuurlijk zou ik het ontzettend leuk vinden om een review van jullie te ontvangen.







DETAILS

Details maakt jullie bruiloft persoonlijk. 

Hoe leuk is het om na 20 jaar terug te
kijken en te weten welke parfum jullie
droegen op de bruiloft of welke sieraden
je om had.







KINDEREN

Kinderen zijn vaak ook gespannen op zo'n
dag, zeker wanneer ze een taak mogen
uitvoeren. Het kan dus zo zijn dat ze op het
moment zelf even niet meer weten wat ze
moeten doen. 

Ook dit kan leuke beelden opleveren.

Wel is het belangrijk dat ik van te voren weet
welke taken de kinderen mogen uitvoeren
zodat ik kan anticiperen op het moment
suprime.



LUXE USB BOX

Het luxe houten usb doosje wat jullie krijgen, is
voorzien van een uniek ingegraveerd design
plus drie afgewerkte foto's van jullie bruiloft.

Op de usb stick zal ik alle foto's plaatsen in
hoge resolutie. 

Zo kunnen jullie de foto's in èèn hand om draai
bekijken en delen.



ALBUM

Bij elke bruidsreportage krijgen jullie een mini album cadeau. Het
mini album is 20x20 of 25x25 cm en bestaat uit 10 spreads met
alle high lights van de dag. 

Er is altijd een optie om het album te upgraden naar een groter
formaat, meer spreads en of andere cover, met of zonder
embossing.

Vraag voor de opties naar mijn album brochure.





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. 



VERLOVING

Basisshoot prijs incl. 15 foto's

Extra foto

Gehele selectie +/- 150 foto's

Mini album

Een verlovingshoot kan geboekt worden,  tijdens 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

€297

€17,50

€497

€90

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



Voorde camera

Basisshoot prijs incl. 15 foto's

Extra foto

Gehele selectie +/- 150 foto's

Tarieven

BOUDOIR
Oelala, een boudoir shoot als cadeau voor je aanstaande. Wie wil dat
nou niet?

Samen gaan we jou op je meest sensuele manier vast leggen.

Je hoeft geen model te zijn om dit te kunnen doen, ik help je waar nodig
en we doen niks wat jij niet wil.

€367

€17,50

€567

Bij een boudior shoot ontvang je standaard een mini album 20x20.
Upgrade mogelijk.

Tarieven







LOSSE UREN

1e uur

2e uur

vanaf het 3e uur

Mini album

Luxe usb box

Wanneer jullie ervoor kiezen om jullie bruiloft klein te houden kan je
kiezen voor losse uren.

Zo heb je wel een mooie herinnering van de jouw gekozen bijzondere
momenten.

Tarieven

€297

€247

€177

€97

€67

ALLEEN TE BOEKEN TUSSEN 1 OKTOBER & 30 APRIL

Excl. Reiskosten





SECOND SHOOTER

3 uur

vanaf het 3e uur

Ook heb ik een optie voor een second shooter. Een second shooter zal
samen met mij minimaal 3 uur lang de belangrijkste momenten op
beeld vast leggen.

Denk aan aankleding bij jullie allebei, de first look van jullie beide
gezichten, of de ceremonie van meerdere kanten. 

Vraag vooral naar de opties.

Tarieven

€570

€127

Alle prijzen zijn incl. BTW.





BRUIDS REPORTAGE

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

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

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

PAKKET ‘BALI’ 

PAKKET ‘IBIZA’   *MEEST GEKOZEN*

PAKKET ‘PARIJS’ 

Tarieven

€2777

€2177

€1577

Alle prijzen zijn incl. BTW en de eerste 100 km zijn inbegrepen.





Wie droomt er niet van? 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 met jullie
mee te gaan.

Ik snap dat er vaak eerst naar een locale fotograaf word gezocht
maar laat mij de voordelen van een Nederlandse trouw fotograaf
even benoemen.

We spreken van te voren al af waardoor je goed kan zien of er een
klik is en dat zorgt voor meer vertrouwen.

Er is geen taal barrière. Communicatie is de key als het gaat om
goede foto's en hoe fijn is het als jullie fotograaf dan gewoon
Nederlands spreekt.

Het is een stuk makkelijker om na de bruiloft contact te leggen
voor vragen of eventueel een album bespreking.

Twijfel je nog? Laten we vrijblijvend een kennismaking inplannen
om alle mogelijkheden te bespreken.

DESTINATION
WEDDING









TIPS

1. Kies een fotograaf 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 te voren een verlovingsshoot.

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 weddingshoot.

Zo heb je tijd om eerst even aan de camera te wennen. 
Nog een tip. houd zeker tijdens het gouden uur even wat tijd vrij voor
het warme zachte licht.

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.



Email Social MediaTelefoon
Info@voordecamera.com @voordecamera0613202905


