Ja ik wil!
Heel graag jullie bruiloft vastleggen.

WELKOM!
Dankjewel voor je interesse in mij als
bruidsfotografe!
Via deze informatiebrochure hoop ik jullie
voldoende informatie te geven van wat jullie
kunnen verwachten op jullie dag!
Hebben jullie nog vragen, aarzel dan niet om
contact met mij op te nemen!
info@celinedebiefotografie.nl
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JOEHOEE & WELKOM!
Yes! Ze zei "ja" of misschien zei hij het wel. Het
plannen van de bruiloft kan beginnen!
Dit wordt een van de mooiste dagen van jullie
leven en dat moet uiteraard met alle zorg en
liefde worden vastgelegd! Dat wil ik graag voor
jullie doen. Naast de perfecte jurk, een gaaf
pak, de mooiste styling en de vetste
trouwlocatie, mag een enthousiaste fotograaf
natuurlijk niet ontbreken. Ik leg jullie bruiloft
vast op een spontane, ongedwongen manier met
veel aandacht voor alle emoties, details en
natuurlijk jullie gasten.

VOORAFGAAND
Meestal begint onze kennismaking met een
persoonlijk kennismakingsgesprek. Ik ben natuurlijk
enórm benieuwd wie jullie zijn, hoe jullie elkaar
hebben leren kennen en naar al jullie plannen en
ideeën voor jullie grote dag.
Samen kijken we naar de
eventuele fotoshoot locaties en
overleggen we samen hoeveel uur
ik aanwezig zal zijn.
Na het gesprek kunnen jullie rustig nadenken over
wat jullie graag willen. Zien jullie een samenwerking
zitten? Dan kunnen jullie dit laten weten via de mail
en ik bevestig jullie datum in mijn agenda!
Samen plannen we een follow up gesprek, het liefste
ongeveer 3 weken voorafgaand aan de bruiloft.
Tijdens dit gesprek nemen we jullie plannen voor de
gehele dag door en bespreken we alle details.

DE GROTE DAG!
Ik zorg dat ik alles op jullie mooie dag vastleg
en zal vooral op de achtergrond blijven zodat
jullie niet in de gaten hebben dat ik er ben.
Tijdens de fotoreportage van jullie twee en de
groepsfoto’s zal ik natuurlijk wel helpen met
poseren.
Ruim voor de eindtijd kom ik even naar jullie
toe om te bespreken of alles naar wens is
gegaan. Mochten we iets gemist hebben van
groepsfoto’s of nieuwe gasten kunnen deze als
nog gemaakt worden, voordat ik naar huis ga.

NA DE GROTE DAG
Na de bruiloft ga ik zo snel mogelijk aan de slag met
al jullie foto’s. Indien het lukt krijgen jullie dezelfde
dag 3 bewerkte foto’s digitaal gestuurd.
Na een week ontvangen jullie een kleine preview
zodat jullie alvast een beetje kunnen nagenieten.
Binnen 4/5 weken na de bruiloft ontvangen jullie de
trouwfoto’s.
De foto's worden afgeleverd in hoge kwaliteit.
Jullie ontvangen alle digitale geselecteerde foto’s
zorgvuldig nabewerkt in hoge kwaliteit.
Dubbele en niet relevante foto’s laat ik weg uit de
selectie. De rest zal ik een voor een bekijken en
bewerken. Zo zorg ik ervoor dat jullie een mooie
complete selectie foto’s ontvangen van jullie grote
dag, nu kan het nagenieten echt beginnen!

TARIEVEN
Prijs voor 4 uur fotograferen: €600,Prijs voor 6 uur fotograferen: €800,Prijs voor 8 uur fotograferen: €1000,Prijs voor 10 uur fotograferen: €1150,Prijs voor 12 uur fotograferen: €1300,-

De prijzen zijn inclusief:
De bruiloft brochure, via de mail.
Kennismakingsgesprek.
Follow up gesprek, het liefste ongeveer 3 weken
voorafgaand aan de bruiloft.
Onbeperkt alle door mij geselecteerde foto’s.
Zorgvuldig nabewerkt met zwart wit versies.
Hoge kwaliteit digitale foto’s.
Same day edit van 3 foto’s (dezelfde dag nog 3
bewerkte foto’s digitaal verstuurd).
Sneak preview binnen een week.
Binnen 4/5 weken de foto’s digitaal aangeleverd.
Reiskosten gratis binnen een straal van 20 km.
50 % korting op een pre-weddingshoot/
koppelshoot.

CONTACT
Mailadress: info@celinedebiefotografie.nl
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