TROUWEN
Jullie gaan trouwen! Tijd voor een blijvende herinnering!

JA IK WIL!

ERVARING
Met mij ruim 12 jaar ervaring als professioneel en
gediplomeerd fotograaf, sta ik klaar voor jullie
grote dag. Zodat jullie achteraf de mooiste foto´s
ontvangen van jullie grote dag.
Ik betrek jullie in mijn manier van werken en help
jullie met het plannen van jullie grote dag. Samen!

FOTOSHOOT
We kiezen in jullie trouw omgeving een passende
locatie waarbij we de foto reportage doen, van
jullie samen. Mochten jullie al kinderen hebben
dan betrek ik deze natuurlijk tijdens deze fotoshoot.
Ik weet in en rondom Leeuwarden diverse plekken!

ALBUM
Als jullie voor mij kiezen ontvang je een pracht
luxe trouw album met een gewatteerde voorkant
met daarop jullie trouw foto. De bladzeides zijn
extra dik, hierdoor zijn ze minder kwetsbaar,
ook kan er een doekje over heen worden
gehaald. Dit kan handig zijn! Dit album
ontvangen jullie in een exclusieve bewaar doos.
Het formaat van het album is 18x29cm. Je kan
voor een groter album kiezen, 42x28cm indien
gewenst, dit is optioneel. Hier voor bespreek ik
graag jullie wensen persoonlijk. Zodat jullie het
verschil kunnen bekijken en kunnen voelen wat
voor album jullie uiteindelijk ontvangen.

DETIALS
Tijdens een bruiloft worden kleine details vaak
vergeten, ik ben jullie herinnering voor deze dag.
Dus ik vergeet deze niet vast te leggen! Ik zorg dat
de binnenkant van je ringen gefotografeerd
worden, dat de versiering of je sierraden eruit
zullen springen, en wat denk je van het geurtje wat
je draagt op deze dag? Ik fotografeer het!

DE HERINNERING
Na de grote dag, maak ik als jullie dat graag
willen een blog met een foto previeuw. Jullie
ontvangen daarnaast binnen 4 weken Het trouw
album, en is dat jullie blijvende herinnering voor
nu en in de toekomst om op terug te kijken!

