
 

 

                         Pakket Speciaal!  € 1275,- 

 

Pakket speciaal biedt 8 
uren fotografie en daarmee 
dus meer speciale 
momenten voor jullie 
vastgelegd. Make-up, 
ceremonie, ontvangst, 
receptie, begin feestavond, 
aankleden bruid en/of 
bruidegom. Je hebt de 
keuze wat je wilt laten 
vastleggen. Bekijk het 
pakket en stel elke vraag, 
of benoem elke wens, die 
bij je opkomt. De drempel is 
laag en alle vragen of 
voorstellen zijn welkom. 



 

Jullie dag beeldend verwoord! 
 

Het is mijn slogan die kort maar krachtig beschrijft hoe ik iedere bruiloft benader. Met een diepgewortelde passie voor fotografie en als opgeleid beroepsfotograaf, 
fotografeer ik jullie bruiloft op een unieke en persoonlijke wijze. Elke bruiloft is uniek en bovenal, jullie zijn uniek! Dat maakt een bruiloft zo speciaal, het is jullie 
droom, jullie verhaal. Een never ending story voor mij, omdat ik bij elke bruiloft dezelfde passie voel om op bijzondere wijze te vereeuwigen. Een never ending story 
voor jullie, gevierd met dierbare vrienden en familie! Het mooie van fotografie is dat met een enkele druk op de knop die chemie te vangen is. Chemie die jullie vanaf 
het begin bij elkaar heeft gebracht, die wederom zal stralen als jullie het pad der liefde bewandelen. 
 

Met alle voorbereidingen zijn jullie ontzettend druk om deze dag om te zetten tot een onvergetelijke herinnering. Op vertrouwde wijze begeleid ik jullie graag in de 
fotografie en deel in de verantwoordelijkheid tijdens de voorbereiding. Met verschillende pakketten om uit te kiezen en/of zelf samen te stellen, komen we tot een 
keuze die precies aansluit bij jullie wensen.  
 

Het persoonlijke contact en jullie voorstelling is voor mij de basis voor het verhaal, zoals mijn foto’s jullie dag zullen weerspiegelen.  

Herinneringen die nog vele malen terug zullen voeren en waar een glimlach vol trots en gevoel van wederzijds geluk niet mag ontbreken.  
 

Waardeer je sprankelende foto’s die de emoties en het geluk van de dag op bijzondere wijze weergeven? Zoek je een bruidsfotoraaf die 
volledig aansluit bij jullie verhaal?  Dan zoek niet verder, ik kom graag met jullie in gesprek! 
 

 
 



 

 

 
 

 
 

 
 

Werkwijze 
 

Een perfecte bruiloft begint bij een juiste voorbereiding. De juiste mensen om 
jullie heen, die begrijpen hoe jullie wensen omgezet kunnen worden, wat 
resulteert tot een perfecte dag. Daar begint mijn werk, gewoon inclusief in elk 
pakket, omdat ik het zelf net zo belangrijk vind als jullie. Ik luister vooral naar 
jullie verhaal, hoe jullie elkaar hebben leren kennen, hoe de liefde is 
opgebloeid die nu leidt tot het huwelijksbootje.  

 

Of je graag in de spotlights staat, of juist niet, ik weet me altijd onopvallend te 
bewegen, waarbij ik jullie op bijzondere wijze weet te fotograferen.  
 

 

 

Ik neem initiatief en bezoek locaties op voorhand om een goed beeld 
te krijgen van jullie trouwlocatie. Het mag jullie tenslotte aan niets 
ontbreken op de grote dag. Ik stel me graag in verbinding met de 
ceremoniemeester en neem een stuk voorbereiding uit handen als dat 
vertrouwd voelt.    

 

 De dag na de bruiloft ontvangen jullie al een reeks beelden. Tenslotte 
 wil je graag snel foto’s kunnen delen op social media. Zodra alle foto’s
 klaar zijn kom ik ze persoonlijk overhandigen.  

 
 
 
 
 
 

 



 

Pakket Speciaal! 
 

Helder en overzichtelijk, waarom zou je het moeilijk maken als het makkelijk kan? 

Dit is pakket speciaal. Daarnaast kan je heel eenvoudig met bouwstenen je eigen 
pakket samenstellen, of een bestaand pakket uitbreiden. Makkelijk toch?! 

Stel elke vraag, of benoem elke wens, die bij je opkomt. De drempel is laag en alle 
vragen of voorstellen zijn welkom.  
 

- 8 uur fotorafie waarbij jullie kiezen waar in te zetten 

- Voorbespreking bij jullie thuis 

- Bezoek van trouwlocatie vooraf       

- Aanlevering foto’s in een digitale gallerie  

- Aanlevering foto’s op een luxe usb stick  

- Fine-art fotoalbum met 25 spreads       

- Sprankelende 300 hoge resolutie foto’s waarvan 75 z/w 

- Persoonlijk afleveren foto's  

- Persoonlijke en professionele omgang 

- Storytelling fotografie  

 

Afspraak maken? Graag!

Met plezier luister ik naar jullie  of jouw verhaal. Vul het contactformulier geheel 

vrijblijvend in op de website, of stuur een whatsapp. Dan maken we een afspraak om 

te zien of we de klik hebben waarbij ik jullie verhaal beeldend a verwoorden. Tot kliks! 
 
 

Weddingmarks-fotografie 
info@weddingmarks-fotografie.nl - tel: 0031612240118 
 
 

 
 
 

 
 


