
 

 
 
 
 
 
 
 
 

             

                  Pakket Sensationeel! 

 

Het sensationele pakket!  
 
Het beste uit twee 
werelden in één pakket… 
fotografie & video! 
 
Bekijk het pakket en stel 
elke vraag, of benoem elke 
wens, die bij jullie opkomt. 
De drempel is laag en alle 
vragen of voorstellen zijn 
welkom! 



 

Jullie dag beeldend verwoord! 
 

Met een diepgewortelde passie voor fotografie en videografie, brengen we jullie bruiloft op een unieke en persoonlijke wijze in beeld. Elke bruiloft is uniek en 
bovenal, jullie zijn uniek! Dat maakt een bruiloft zo speciaal en wij doen er alles aan om dat bijzonder in beeld te brengen.  
 

Met alle voorbereidingen zijn jullie ontzettend druk om deze dag om te zetten tot een onvergetelijke herinnering. Met verschillende pakketten om uit te kiezen 
en/of zelf samen te stellen, komen we tot een keuze die precies aansluit bij jullie wensen. We delen graag in de verantwoordelijkheid tijdens de voorbereiding, om 
jullie zoveel mogelijk uit handen te nemen.  
 

Waardeer je sprankelende foto’s die de emoties en het geluk van de dag op bijzondere wijze weergeven? Een sprekende video die je 
terugvoert naar al die speciale momenten? Zoek je een bruidsfotoraaf en videograaf die helemaal op elkaar zijn ingespeeld? Zoek dan niet 
verder, we komen 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. Daar 
begint ons werk, gewoon inclusief in elk pakket, omdat we het zelf net zo 
belangrijk vinden. we luisteren 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, we weten ons altijd 
onopvallend te bewegen, waarbij we jullie op bijzondere wijze weten vast te 
leggen.  
 

 

 

We nemen initiatief en bezoeken locaties op voorhand, om een goed 
beeld te krijgen van jullie trouwlocatie. Het mag jullie tenslotte aan 
niets ontbreken op de grote dag.     

 

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

  
 
 

 
 



 

 
Pakket Sensationeel! 
 

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

Dit is pakket sensationeel. Daarnaast kun 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. 
 

In elk pakket inbegrepen: 
 

- Voorbespreking bij jullie thuis 

- Bezoek van trouwlocatie vooraf       

- Aanlevering foto’s & video in een digitale gallerie  

- Aanlevering foto’s & video op een luxe usb stick 

- Professionele nabewerking & editing 

- Hoogwaardige kwaliteit fine-art fotoalbum met 25 spreads  

- Persoonlijke service na afleveren foto’s & video  

- Persoonlijke en professionele omgang 

- Storytelling beeldmateriaal 

 

 

Afspraak maken? Graag!  

 

Met plezier luisteren we 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 we jullie verhaal beeldend ga verwoorden.  

Tot kliks! 
 
 

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

 

 

Pakket A: €1995,- 

• 6 uur fotografie & videografie 
• 200 hoge resolutie foto’s waarvan 50 z/w 
• 6 minuten trouwvideo  
 

Pakket B: €2695,- 

• 8 uur fotografie & videografie 
• 300 hoge resolutie foto’s waarvan 75 z/w 
• 8 minuten trouwvideo 
 

Pakket C: €3395,- 

• 10 uur fotografie & videografie 
• 400 hoge resolutie foto’s waarvan 100 z/w 
• 10 minuten trouwvideo 
 
 

 
 


