
2023BRUILOFTEN





Wij zijn Kenneth & Denice
 

Twee verschillende mensen die
dezelfde passie delen. En oja, we zijn

ook nog eens een koppel! 
 

Combineer deze twee dingen en je
krijgt een mega leuke combinatie

voor jullie bruiloft! Want, wat is er nu
leuker dan gefotografeerd worden

door een koppel net als jullie?
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OnsOVER 



Wij bieden verschillende pakketten
fotografie aan voor jullie bruiloft. 

 
Houd er rekening mee dat onze

tarieven altijd met twee fotografen is
(tenzij anders aangegeven), hiermee
onderscheiden wij ons namelijk als

bruidsfotograaf. We zorgen er
samen voor dat jullie dag vanuit

verschillende hoeken wordt
vastgelegd.

 
Liever gelijk alles geregeld hebben?
Kies dan voor het complete pakket.

Zo krijgen jullie al onze
mogelijkheden bij elkaar voor een

voordelige prijs.  

2023
PAKKETTEN



Een gratis
kennismakingsgesprek 

De gehele dag fotografie

De gehele dag videografie

Een preview van 10 foto's binnen
twee dagen na de bruiloft

 Alles opgeleverd binnen vier
weken

Een gratis mini fotoalbum 

 

 

 

 

 

compleet pakket
INBEGREPEN

€3.000,-



Tot 6 uur fotografie
Minimaal 100 foto's in 2 stijlen

6-8 uur fotografie 
Minimaal 200 foto's in 2 stijlen

8-10 uur fotografie 
Minimaal 300 foto's in 2 stijlen

10-12 uur fotografie
Minimaal 400 foto's in 2 stijlen

12-14 uur fotografie
Minimaal 500 foto's in 2 stijlen

Gebasseerd op jullie wensen
1 fotograaf

Koper €1.500,-

 
Brons €1.750,-

 
Zilver €2.000,-

 
Goud €2.250,-

 
Diamant €2.500,-

 
Persoonlijk vanaf €500,- 

2023
TARIEVEN





Iedere fotograaf is anders en dat is
ook bij ons zo. Daarom worden alle

foto’s die worden opgeleverd in twee
verschillende stijlen bewerkt. Een

kleurrijke stijl en een natuurlijke stijl
inclusief zwart-wit foto’s. Zo hoeven

jullie niet te kiezen tussen de
verschillende stijlen! 

 
Alle foto's worden opgeleverd in een

persoonlijke online galerij. Hier
kunnen jullie de foto's bekijken, 

 delen en downloaden.
 

Tevens ontvangen jullie een
persoonlijke usb-stick met alle foto's
van jullie bruiloft én mogen jullie ook
nog eens een gratis mini fotoalbum

samenstellen. 

foto's 
OPLEVERING





Om de samenwerking tussen foto-
en videograaf zo efficient mogelijk te
laten verlopen, hebben wij een vaste

samenwerking met Quentin van
Prisma Producties (zie hiernaast). Zo

zijn we alle drie volledig op elkaar
afgestemd en maken we samen de

mooiste beelden. 
 

Kies je voor ons complete pakket?
Dan is de videograaf inbegrepen! 

Quentin
VIDEOGRAAF 





Gehele dag aanwezig
Short video van +/- 3 minuten

Inlcusief muziek met genre naar
keuzen

Binnen vier weken opgeleverd 

Ceremonie op film €250,-
8-10 minuten edit €250,-

Alle bewerkte beelden €1.000,-

Complete video - €.1500 

 
Extra opties

videograaf
TARIEVEN





Bij het boeken van een pakket
bruiloft fotografie is het mogelijk om
voor een extra pakket met Polaroid

foto’s te kiezen. 
 

Hierbij nemen wij een Polaroid
camera mee naar jullie bruiloft en

maken wij hiermee 29 foto’s die jullie
aan het eind van de dag direct
meekrijgen in een fotoalbum

speciaal gemaakt voor polaroids.
 

De kosten voor dit pakket bedragen
€100,- voor 30 foto's. 

pakketPOLAROID 





Bij ieder pakket ontvangen jullie een
gratis foto album. Het album heeft

een formaat van 15x20cm en bestaat
uit 20 pagina's. De foto's in dit

fotoalbum mogen jullie geheel zelf
uitkiezen in de online galerij. 

 
Het is ook mogelijk om extra

fotoalbums bij te bestellen, voor
bijvoorbeeld familie en/of vrienden!

Ook zij kunnen hun foto's voor in het
album zelf uitkiezen. De extra
albums kosten €75,- per stuk. 

foto album
MINI





Het enige tastbare dat jullie na de
bruiloft overhouden zijn de foto's.

Maar, echt tastbaar zijn ze natuurlijk
niet. Door de foto's in een album te
laten plaatsen maken jullie de foto's
ook echt tastbaar. Je kunt de foto's
aanraken en als je door het album

bladert zul je zien dat ze er nog
mooier uitzien dan digitaal!

 
De tarieven voor een luxe album

beginnen al vanaf €500,-. 
 

foto album
LUXE
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