Informatie en Tarieven
Bruidsfotografie
www.photovisionbym.nl

"A picture keeps the memory alive"
- Photovisionbym

Gefeliciteerd
Met jullie voorgenomen huwelijk. Een bijzondere moment
wanneer je gevraagd wordt, iets wat je niet snel vergeet. En
dan, alles plannen voor jullie grote dag.
Ik ga ervoor om die persoonlijke speciale momenten zo mooi
mogelijk vast te leggen. Dit doe ik op een journalistieke soms
editorial manier van fotografie vol passie voor pure en echte
foto’s. Wat voor mij hoog staat is dat ik jullie je op jullie
gemak wil laten voelen. Ik hoor altijd dat mijn gezelligheid en
grote glimlach daarbij helpen. Het is tenslotte een feestje,
jullie feestje en ik mag mee.
Tijdens jullie bruiloft ben ik zo onopvallend mogelijk om jullie
dag vast te leggen. Daarbij lettende op details, onvoorziene
en speciale momenten. Hier een mooie herinnering van te
maken voor jullie als bruidspaar.

Kennismaking
Wat ik altijd voorstel is om nader met elkaar kennis te
maken. Ik vind het belangrijk om elkaar te leren
kennen, jullie verhaal te horen, inzicht in jullie dag te
krijgen en de wensen/verwachting die jullie daarbij
hebben van mij als fotograaf. Tijdens een
kennismaking kunnen jullie mij alle vragen stellen die
jullie hebben.
Vanzelfsprekend is een kennismaking volledig
vrijblijvend. Het is uiteindelijk aan jullie of jullie een
match zien en mij als fotograaf op jullie bruiloft
zouden willen hebben.

“The love you feel in life, is a reflection of the love you feel inside”
- Photovisionbym

Beeldmateriaal
Na de huwelijksdag ga ik zorgvuldig met de foto’s van jullie
dag aan de slag. Binnen 5 werkdagen ontvangen jullie een
preview van mij (minimaal 5 foto’s).
Mijn streven is om binnen 4 – 6 weken jullie foto’s klaar te
hebben en dat jullie deze thuis gestuurd krijgen. Een
persoonlijk doosje waarin de usb stick zit (waar alle bewerkte
foto’s op staan, kleur/zwartwit) en een mini album met een
impressie van jullie dag.
Ik fotografeer met full frame Nikon camera’s en bijbehorende
lenzen. Daarnaast ga ik graag de uitdaging aan om een toffe
foto van jullie te maken met het externe licht wat ik
meeneem.

Tarieven
Basis Pakket:

€ 895,00

- 6 uur fotografie
- Minimaal 200 bewerkte foto’s (kleur/zwartwit)

Luxe Pakket:

€1095,00

- 8 uur fotografie
- Minimaal 250 bewerkte foto’s (kleur/zwartwit)

Exclusieve Pakket:

€1495,00

- 12 uur fotografie
- Minimaal 350 bewerkte foto’s (kleur/zwartwit)
Voor extra uren buiten de pakketten reken ik €105,- per uur.

Verder inbegrepen:
- Kennismakingsgesprek (vrijblijvend)
- Minialbum met een impressie van jullie dag
- Een preview van minimaal 5 foto’s binnen 5 werkdagen
Graag iets anders? Neem dan gerust contact met mij op.

