
SilverSilver
     €1200     €1200

Volledige dag foto
kennismakingsgesprek

2 fotografen, 1 volledige dag (9u-24u)

foto’s van de opmaak tem de openingsdans

spontane momenten, details & omgeving vastleggen

couple shoot,  familieportretten, groepsfoto’s

droneshots (mits omgeving & weer dit toe laat)

Wat krijg je? 
een verhaal doorheen de dag

professionele nabewerking

alle geselecteerde foto’s (+/- 800 foto’s)

preview 1 à 2 dagen na de bruiloft (voor sociale media)

foto’s afgeleverd via een online fotoalbum

foto’s in hoogste resolutie op USB klaar voor canvassen, fotoboeken,...

Praktisch
kennismakingsgesprek vlak bij Gent of via een online videogesprek

de beelden worden in hoogste resolutie afgeleverd 

wij beschikken over de nodige apparatuur

tot 100km verplaatsing over 3 locaties inbegrepen 

aflevertijd +/- 2 weken



GoldGold
         €1400         €1400

Volledige dag video
kennismakingsgesprek

1 à 2 videografen, 1 volledige dag (9u-24u)

aanwezig van de opmaak tem de openingsdans

spontane momenten, details & omgeving vastleggen

droneshots (mits omgeving & weer dit toe laat)

Wat krijg je? 
een verhaal doorheen de dag

professionele selectie en nabewerking

aftermovie 4-7 min 

geloften/ openingsdans/ verrassingsacts... volledig in beeld

video’s online afgeleverd via Vimeo, makkelijk om te delen

video’s afgeleverd op USB in hoogste kwaliteit

Praktisch
gebruik van meerdere camera’s en micro’s voor optimale beelden en audio 

onze beelden worden o.a. gemaakt met behulp van een gimbal (soort mini-stabalizer)

tot 100km verplaatsing over 3 locaties inbegrepen 

aflevertijd +/- 3 weken



Volledige dag foto & video
kennismakingsgesprek
fotograaf + videograaf
van de opmaak tot de openingsdans
al het gewenste beeldmateriaal

Praktisch
wij beschikken over de nodige apparatuur

login om het online album zelf aan te passen

aflevertijd +/- 2 weken (voor foto), +/- 3 weken (voor video)

tot 100km verplaatsing over 3 locaties inbegrepen 

Wat krijg je?
een verhaal doorheen de dag

droneshots (mits weer & omgeving dit toelaat)

professionele selectie en nabewerking

alle geselecteerde foto’s (+/- 750 foto’s)

preview 1 à 2 dagen na de bruiloft (10-tal foto’s)

foto’s afgeleverd via een online fotoalbum,  makkelijk om te delen

aftermovie 4-7 min 

(volledige video van geloften/ openingsdans/ verrassingsacts...)

video’s online afgeleverd via Vimeo

foto’s & video’s afgeleverd op USB in hoogste kwaliteit

PlatinumPlatinum          
€2000€2000



DiamondDiamond          
€2500€2500

De extra’s

luxe fotoalbum

loveshoot (op voorhand)

Volledige dag foto & video
kennismakingsgesprek
fotograaf + videograaf
van de opmaak tot de openingsdans
al het gewenste beeldmateriaal

Wat krijg je?
een verhaal doorheen de dag

droneshots (mits weer & omgeving dit toelaat)

professionele selectie en nabewerking

alle geselecteerde foto’s (+/- 750 foto’s)

preview 1 à 2 dagen na de bruiloft (10-tal foto’s)

foto’s afgeleverd via een online fotoalbum,  makkelijk om te delen

aftermovie 4-7 min 

(volledige video van geloften/ openingsdans/ verrassingsacts...)

video’s online afgeleverd via Vimeo

foto’s & video’s afgeleverd op USB in hoogste kwaliteit

Praktisch
aflevertijd +/- 2 weken (voor foto), +/- 3 weken (voor video)

verplaatingskosten ingebregen



De extra’s FOTO 
partypics (na de openingsdans) 

€75/uur

luxe fotoboek 30×45 

(tot 52 pagina’s)

€350

mini fotoboekje 15×20 

(tot 24 pagina’s)

€150

De extra’s VIDEO
ceremonie volledig in beeld

gefilmd met meerdere camera’s 

en kwalitatieve audio-opnames

€150

teaser van +/- 2min

€100

Eigen trouwwebsite
moderne online uitnodiging

VOOR jullie dag
° kennismakingsgesprek

° dagplanning doorgeven met alle adressen

° eventueel oplijsten wat zeker op foto/video moet

° stijlvoorkeuren aangeven

° eventueel een shotlist, foto-ideeën (Pinterestalbum)

° een uurtje coupleshoot inplannen,  (indien mogelijk 

ook een extra momentje tijdens gouden uurtje, +/- 

19u-21u)

° eventuele speciale momenten duidelijk aangeven 

(firesparks/ bloemblaadjes,...)

° voorschot 1/3 prijs betalen

TIJDENS jullie dag
° genieten!

NA jullie dag
° eerste previeuw (10-tal foto’s) binnen 1-2 dagen

° overige deel van de prijs betalen

° foto’s/ video’s online ontvangen (+/- 2 weken 

voor foto, +/- 3 weken voor video)

° USB in de brievenbus

° eventuele nabestellingen zoals fotoboeken en 

fotoprints

Opmerkingen 
• graag eten voorzien voor de ons (‘s middags + ‘s avonds)

• wij leveren nooit onbewerkt videomateriaal af

• muziekkeuze van de video wordt steeds in overleg gedaan (opletten met 

auteursrechten)

• de dag na het event maken wij een factuur op, zodra deze betaald is, kan het 

beeldmateriaal afgeleverd worden

• alle vermelde prijzen zijn inclusief btw

Alle voorwaarden op: https://trouwfotograaf.vonkdesign.be/algemene-voorwaarden/


