
Geacht toekomstig bruidspaar, 

 

Omdat er voor het verzorgen van fotografie van jullie huwelijksdag veel keuzemogelijkheden 

zijn hebben we deze als bijlage van onze prijslijst in deze brief voor jullie samengevat. 

 

Mogelijkheid 1 : We fotograferen jullie dag vanaf de voorbereiding en de begroeting tot het 

moment dat het officiële gedeelte word afgesloten met het aansnijden van de bruidstaart of 

een toast met de familie. Van deze fotografie maken we een selectie welke gecorrigeerd en 

mooi afgedrukt als foto in diverse formaten, kleur, zwart/wit of sepia en naar jullie wens 

vormgegeven worden ingeplakt in een mooi album. 

De kostenberekening hiervoor kun je maken in onze prijslijst 02 Ingeplakte fotoreportage. 

Wil je na het album de foto's ook digitaal geleverd krijgen vind je de toeslag hiervoor in de 

prijslijst 04 digitaal leveren na album. 

 

Mogelijkheid 2 : We fotograferen jullie dag zoals omschreven in mogelijkheid 1 en maken 

hiervan een digitaal fotoboek. Er zijn diverse soorten boeken en opmaak-mogelijkheden. De 

kostenberekening hiervoor vind je in de prijslijst 03 Fotoreportage digitaal fotoboek. 

Ook hier is het mogelijk om na het album de foto's ook digitaal geleverd krijgen volgens de 

prijslijst 04 digitaal leveren na album. 

 

Mogelijkheid 3 : We fotograferen jullie dag gedurende de tijd die jullie wensen. Het is zelfs 

mogelijk om alleen de officiële huwelijksvoltrekking te fotograferen of enkel een 

bruisfotosessie en ook een combinatie hiervan. Deze fotografie kan op diverse manieren 

geleverd worden en afhankelijk hiervan brengen wij graag vrijblijvend een offerte uit. 

 

Mogelijkheid 4 : We kunnen voor jullie de dag fotograferen gedurende de tijd zoals jullie 

wensen en vervolgens deze ongecorrigeerd en volledig aan jullie leveren in een hoge resolutie 

zodat met de bestanden alle toepassingen mogelijk zijn. 

Het uurtarief hiervoor is € 75,00 excl. 21% BTW 

We berekenen hiervoor de aanwezige uren + twee uur extra voor de voorbespreking en de 

verwerking en levering van de bestanden. 

Dus een reportage van 4 uur komt op 6x 75,00 + 21% =  € 544,50 

 

Mogelijkheid 5 : We kunnen voor jullie de dag fotograferen gedurende de tijd zoals jullie 

wensen en vervolgens selecteren. De geselecteerde foto's worden gecorrigeerd op kleur en 

densiteit en na-bewerkt  zodat er een ultieme fotoreportage ontstaat. Deze reportage word 

samen met de niet geselecteerde en ongecorrigeerde beelden aan jullie geleverd in een hoge 

resolutie zodat met de bestanden alle toepassingen mogelijk zijn. 

Het uurtarief hiervoor is € 100,00 excl. 21% BTW  We berekenen hiervoor de aanwezige uren 

+ twee uur extra voor de voorbespreking en de verwerking en levering van de bestanden. 

Dus een reportage van 4 uur komt op 6x 100,00 + 21% =  € 726,00 

 
(Prijslijst in euro’s  per 1 januari 2020 - eventuele prijswijzigingen voorbehouden.) 


