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Huwelijks-Fotografie

Je Huwelijksdag...de mooiste dag van je leven!

En dat wil je natuurlijk vast gelegd hebben. Zeg nou eerlijk: Iedere bruid (en stiekem ook wel de bruidegom) 
wil haar/zijn belangrijke dag op foto vastgelegd hebben. En bij zo’n reportage hebben, jullie als bruidspaar, 
bepaalde wensen. Wensen die ik, als fotograaf, zal (moeten) gaan vervullen. Daarbij moet er wel een bepaalde 
‘klik’ zijn tussen jullie en mij. Belangrijk is dat jullie je ‘gemakkelijk’ voelen bij mij als fotograaf. Om daar achter 
te komen is een vrijblijvend gesprek (en een lekker kopje koffie) helemaal op z’n plaats. 

Hoe ga ik te werk?
Is de ‘klik’ en het vertrouwen in mij als fotograaf, dan bespreken we de mogelijkheden voor de dag. Mijn voor-
keur gaat uit om de hele dag te mogen fotograferen. Dit zit standaard in mijn pakket. Alle belangrijke momen-
ten leggen we vast: huwelijksvoltrekking (gemeentehuis/kerk), reportage bruidspaar, fotoserie daggasten en 
eveneens belangrijk…het huwelijksfeest. 

Jullie huwelijksalbum?
Of jullie een huwelijksalbum door mij laten maken is geheel aan jullie. Er zijn tal van mogelijkheden. Wanneer 
ik het album voor jullie mag maken gaan jullie bepalen welke foto’s de goedkeuring krijgen voor in het album 
zodat er alleen prachtige ‘plaatjes’ in de reportage van jullie huwelijksdag terecht komen. Natuurlijk worden 
al deze foto’s nagekeken en verbetert tot een mooie kwaliteit. Er zijn diverse soorten albums verkrijgbaar en 
gaan we samen kijken wat jullie het meest aanspreekt. Kwaliteit voor een goede prijs. Immers wil je ‘waar’ 
voor je geld!

Maken we een afspraak?
Gewoon de stap wagen en kijken waar het naar toe leidt. De klik zal er vast zijn!
Mail naar: gruppenfotografie@ziggo.nl of bel: 06-20316776

Prijzen!
Op de volgende pagina vind je de prijzen van diverse pakketten Huwelijksfotografie. Het geeft een overzicht 
wat zich in elk pakket vind maar met persoonlijke benadering/uitleg zal er nog meer duidelijk worden. 
Belangrijk: Bij elk pakket worden de foto’s digitaal aangeleverd via WeTransfer. 
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Digitale huwelijksreportage van  (Digitaal Opgemaakt Album) (Populair)     Prijs: € 750,- 
Hierbij inbegrepen zit: 
± 150 tot 175  foto’s (meestal wat meer) op verschillende formaten. Reportage van de gehele dag. Dit album heeft geen afdrukken 
zoals het gaat om ingeplakte foto’s zoals in bovenstaande albums. Dit album is volledig digitaal vervaardigd en afgedrukt en komt 
hier geen fotoafdruk aan te pas maar wordt het album compleet vervaardigd. Dit soort reportages is helemaal van deze tijd en zeker 
de moeite waard. Het is een geweldig goed alternatief voor exclusieve albums zoals Jyden Juka en Verka. Opmaak album naar wens. 
(in overleg met fotograaf) (Digitaal album van 40 pagina’s inbegrepen bij de prijs) Foto’s digitaal geleverd via WeTransfer na levering 
van album.

Digitale huwelijksreportage van  (Digitaal Opgemaakt Album) (Populair)     Prijs: € 850,- / € 900,-
Hierbij inbegrepen zit: 
± 200 tot 250  foto’s (naar mate het aantal pagina’s het toelaat) op verschillende formaten. Reportage van de gehele dag. Dit album 
is volledig digitaal vervaardigd en een geweldig goed alternatief voor exclusieve albums zoals Jyden Juka en Verka. Opmaak album 
naar wens. (in overleg met fotograaf) (Digitaal album van 80 pagina’s inbegrepen bij de prijs...ideaal voor een huwelijksreportage 
met diverse hoogtepunten en reportage van de avond) Foto’s uit het album digitaal geleverd via WeTransfer na levering van album.
Voor een meerprijs van € 900,- krijg je alle foto’s digitaal (Foto’s die zowel in het album als niet in het album zijn geplaatst (Digitaal 
bewerkt/onbewerkt) Daarnaast maken we alvast ook een love-shoot om te wennen aan hoe ik werk. Ook deze foto’s worden digitaal 
geleverd. 

Huwelijksreportage (simpel) ingeplakt. (Jyden Juka of Verka Album)      Prijs: € 875 ,-
Hierbij inbegrepen zit:
± 100 foto’s op verschillende formaten. Reportage van de gehele dag. Standaard opmaak in het gekozen album. (standaard album 
Jyden Juka) Foto’s digitaal geleverd via WeTransfer na levering van album.

Huwelijksreportage (uitgebreidt)  ingeplakt. (Jyden Juka of Verka Album)      Prijs: € 995 ,-
Hierbij inbegrepen zit:
± 100 tot 120 foto’s (meestal wat meer) op verschillende formaten. Reportage van de gehele dag. Speciale bewerking foto’s zoals 
lijnen in foto’s, sepia/zwartwit, foto in foto (bij vrijblijvende afspraak kan ik hier wat van laten zien). Speciale opmaak in het gekozen 
album (standaard album Jyden Juka). Foto’s digitaal geleverd via WeTransfer na levering van album.

Digitale huwelijksreportage (Palazzo Album Verka (20 bladzijden))     Prijs: € 750,-
Hierbij inbegrepen zit:
± 100 tot 120 foto’s (meestal wat meer) op verschillende formaten Reportage van de gehele dag. Album wat geheel uit foto bestaat 
en een prachtige weergave geeft van jullie speciale dag. Special Verka album, zeker de moeite waard. Betreft Palazzo album met 20 
bladzijden (formaat 30x40 cm). Opmaak album naar wens. (in overleg met fotograaf) (Exclusief digitaal album (20 bladzijden) niet 
inbegrepen bij prijs) Foto’s digitaal geleverd via WeTransfer na levering van album.

Digitale huwelijksreportage van (Palazzo Album Verka (40 bladzijden))     Prijs: € 995,- 
Hierbij inbegrepen zit:
± 120 tot 150  foto’s (meestal wat meer) op verschillende formaten. Reportage van de gehele dag. Album wat geheel uit foto bestaat 
en een prachtige weergave geeft van jullie speciale dag. Special Verka album, zeker de moeite waard. Betreft Palazzo album met 40 
bladzijden (formaat 30x40 cm). Opmaak album naar wens (in overleg met fotograaf) (Exclusief digitaal album (20 bladzijden) niet 
inbegrepen bij prijs) Foto’s digitaal geleverd via WeTransfer na levering van album.
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