
 W E D D I N G   B R O C H U R E 
 



C O N G R A T S ! 

Jullie gaan trouwen, gefeliciteerd! 

Ik vind het super leuk dat jullie mijn trouw brochure hebben 
aangevraagd. 

Het is belangrijk om een fotograaf te vinden die bij jullie past. 
Iemand die jullie vertrouwen, waar jullie je bij op je gemak voelen 
en een fijne klik mee hebben. Daarnaast is het natuurlijk ook 
belangrijk dat de werkwijze en stijl van de fotograaf jullie 
aanspreekt!

Daarom heb ik hier speciaal voor jullie alles op een rijtje gezet 
over mijn trouwreportages. 



A B O U T  M E 

Ik ben Janneke, een enthousiaste fotografe. Ik ben 27 jaar en woon 
samen met mijn vriend en onze lieve hond in de mooie stad Utrecht! 
Ik hou naast fotograferen erg van de natuur, bloemen, op reis gaan & 
gezellig met vrienden spelletjes spelen of lekker een terrasje pakken!
 
Na mijn opleiding fotografische vormgeving ben ik in 2016 officieel 
mijn fotografie bedrijf gestart. Het ondernemen, fotograferen en alles 
wat er bij komt kijken maakt mij heel erg gelukkig.
 
Ik fotografeer veel bruiloften en portretten; eigenlijk vooral alles 
waarbij mensen in het middelpunt staan. Ik vind het namelijk super 
leuk om met mensen te werken!

Ik wil jullie liefde en de mooiste dag van jullie leven vastleggen. Écht 
zoals hij is. Met jullie lieve familie en de leukste vrienden. De 
gezellige en spontane momenten, maar natuurlijk ook prachtige 
beelden van jullie samen op een toffe locatie! Ik kan niet wachten! 





V I S I O N 

Het is mijn passie om belangrijke herinneringen voor jullie 
vast te leggen, jullie verhaal te vertellen en jullie liefde in 
beeld te brengen, op een pure en spontane manier. 

Ik fotografeer graag op een leuke, vriendschappelijke manier 
in een ontspannen sfeer en praat gezellig met jullie familie en 
vrienden. 

Ik ben de hele bruiloft op een onopvallende manier aanwezig 
zodat iedereen zich op zijn gemak voelt. Op deze manier kan 
ik personen fotograferen zoals ze zijn en vang ik het complete 
verhaal van de dag op beeld. 



P R O C E S S 

GET TO KNOW EACHOTHER 
_____________ 

Als jullie interesse hebben in mij als fotograaf voor jullie bruiloft, 
kom ik graag een keer bij jullie (of in een gezellig cafeetje in de 
buurt) langs voor een kopje koffie. 

Zo kunnen jullie zien met wie jullie te maken hebben en kunnen 
jullie me alles over de plannen voor de bruiloft vertellen! Als jullie 
nog vragen hebben kan ik die ook in alle rust beantwoorden. 

MAKING A RESERVATION 

Als jullie definitief de keuze hebben gemaakt, stuur ik jullie een 
factuur voor de aanbetaling. Deze bedraagt € 500,-. 

Na de aanbetaling staat jullie datum muurvast in mijn agenda! 



PHOTO PREVIEW & INVOICE 

1 week na de bruiloft ontvangen jullie een 
foto preview van de mooiste foto’s en stuur ik 
jullie ook de factuur op met het resterende 
bedrag. 

ONLINE GALLERY 

4 weken na de bruiloft ontvangen jullie de 
mooiste geselecteerde en zorgvuldig bewerkte 
beelden digitaal in hoge resolutie. 

Deze kunnen jullie via een online fotogalerij 
downloaden en delen met familie en vrienden. 

ALBUM 

8 weken na de bruiloft ontvangen jullie, als 
cadeau, een luxe mini album met 26 pagina's 
van de bruiloft. 

Willen jullie het gratis mini album uitbreiden 
naar een groter album? Lees dan even verder 
bij ‘Album extra’. 

WEDDING & PHOTOSHOOT 

De hele bruiloft zal ik op een 
onopvallende manier aanwezig zijn, 
maar ik vind het ook heel erg leuk om 
even gezellig te kletsen met de gasten. 

Het is belangrijk dat iedereen zich op 
zijn gemak voelt, alleen op die manier 
krijg ik de kans om mooie spontane 
foto’s van iedereen te maken! 

Ik maak op jullie bruiloft graag een 
kleine wandeling om wat mooie beelden 
van jullie twee te maken zonder 
overdreven te poseren. Bijvoorbeeld in 
het bos of langs de weilanden. Misschien 
wel door het centrum van Amsterdam. 



P R I C E S  

Een trouwreportage begint vanaf zes uur fotografie voor de prijs 
van € 1250,-. Ieder extra uur kost € 100,-. 

PACKAGES 

De meeste bruidsparen kiezen voor een van de volgende 
pakketten: 

6 uur fotografie € 1250,-

8 uur fotografie € 1450,-

10 uur fotografie € 1650,-

12 uur fotografie € 1850,- 

Deze prijzen zijn inclusief btw, reiskosten binnen Nederland & 
België en een kennismakingsgesprek. 

Jullie ontvangen naast de fotografie ook als cadeau een luxe mini 
album met 26 pagina’s van de bruiloft. Deze stel ik voor jullie 
samen! 





A L B U M  E X T R A  

Willen jullie het luxe mini album uitbreiden naar een groter album met meer pagina’s en 
mogelijkheden? Dat kan! 

EXTRA 

Jullie kunnen kiezen uit een vierkant, staand of liggend album met wel 100 pagina’s vol 
prachtige foto’s van jullie bruiloft. 

Daarnaast kunnen jullie kiezen uit een omslag van linnen of leer in de gewenste kleur. 

PRICES 

De prijs van een uitgebreid album is €375,-. Jullie hebben dan de keuze uit een van de 
volgende formaten: 

Vierkant 30x30 cm
Staand 30x20 cm
Liggend 20x30 cm

Ik stuur jullie uiteraard de voorbeeld weergave op voor akkoord, voordat ik het fotoboek 
definitief bestel. Jullie kunnen zelf beslissen welke foto’s er in het album komen. 





Q U E S T I O N S 

Wat gebeurt er als je ziek bent? 

Gelukkig is dit nog nooit voorgekomen! 
Ik neem jullie bruiloft en mijn werk erg 
serieus en zal er altijd voor proberen te 
zorgen dat ik op mijn best ben. 

Mocht het nou onverhoopt toch 
gebeuren dat ik mijn been breek, dan 
heb ik gelukkig een groot netwerk van 
fantastische trouwfotografen die 
namens mij kunnen invallen. De prijs 
en afspraken blijven dan uiteraard 
hetzelfde. 

Hoeveel foto’s krijgen we? 

Het cliché is waar: na de bruiloft blijven 
naast een boel leuke herinneringen 
alleen de foto’s nog over. Vandaar dat ik 
jullie graag verras met extra veel foto’s 
in een online fotogalerij in hoge 
resolutie. Minimaal vijftig per fotografie 
uur. Bij een gemiddelde reportage van 
acht uur zijn dat er dus meer dan 
vierhonderd. 

Geweldige foto’s van jullie twee, maar 
ook lekker veel mooie foto’s van de 
personen die dichtbij jullie staan en alle 
details. Altijd met veel aandacht 
gemaakt en bewerkt. 

Wat gebeurt er met onze foto’s na 
de bruiloft?

Na de bruiloft upload ik de bewerkte 
trouwreportage in een online galerij. 
Hier kunnen jullie de foto’s downloaden 
en delen met familie en vrienden. De 
foto’s blijven zo’n drie maanden in de 
online galerij staan, dus zorg altijd dat 
je een goede backup maakt. 

Ik bewaar jullie foto’s zelf ook nog een 
aantal jaar in mijn archief op een 
externe harde schijf. Daarnaast vind ik 
het erg leuk om de mooiste beelden van 
jullie bruiloft te delen op mijn website 
en op social media. 

Hebben jullie hier bezwaar tegen? Laat 
het me dan vooraf even weten. 

Hoelang fotografeer je al? 

Ik ben in 2012 begonnen met mijn 
opleiding Fotografische Vormgeving. In 
juni 2016 heb ik mijn bedrijf officieel 
ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel. In de tussentijd heb ik 
ontzettend veel verschillende kanten 
van fotografie leren kennen. Ik heb veel 
evenementen gefotografeerd, portretten 
gemaakt, noem het maar op. 

Gaande weg ben ik er achter gekomen 
dat mijn hart ligt bij het fotograferen 
van mensen. De liefde, de passie en het 
geluk dat ze met elkaar delen wil ik 
vastleggen. Bruiloften fotografeer ik al 
zo’n vijf jaar. Het mooiste vind ik het 
om een compleet verhaal van de dag op 
beeld vast te leggen, écht zoals hij is. 
Dat is het punt waar mijn passie voor 
evenement fotografie & portret 
fotografie samen komt. 





Hebben jullie interesse in mij als trouwfotograaf 
en willen jullie een kennismakings afspraak 
plannen? Super leuk! Jullie kunnen me altijd 
mailen, bellen of appen om iets af te spreken. 

Hopelijk tot snel! 

S E E  Y O U  
S O O N ?


