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W I E  I S  F O T O G R A F E  C H R I S T H A ?

 Ik ben Christha
Wie ben ik dan privé? Vooral een moeder
van twee prachtige dochters Louise en
Viyén. Ik streef altijd naar een betere versie
van mezelf. Ik hou enorm van koken, en
nieuwe dingen proberen. 

Wat mensen niet weten? Ik ben heel erg
dyslectisch. Een spelfout kan je dus tegen
komen. Ik wil hierin ook mijzelf zijn. 

Ik ben sociaal, en hecht veel waarden aan
familie en vrienden. Ik zal altijd een stapje
harder zetten voor mensen die mij lief zijn.
Hoe ik mezelf zou omschrijven?

Zorgzaam, eerlijk, trouw, nieuwsgierig,  een
tikkeltje eigenwijs en een beetje gek.
Ik denk dat, ik dat ben. Christha.  

Als Fotografe.. 

Gediplomeerd fotograaf.  Al ruim 13 jaar
ervaring als  zelfstandig fotograaf! Ruime
ervaring met kinderen. Klanten zeggen
over mij dat ik empathisch, creatief,
flexibel en professioneel ben.

Ook krijg ik vaak te horen dat ik geduldig
en relaxt ben. Maar ook dat ik gezellig
ben. Dat ik mee denk op de trouwdag zelf.
Dat ik de emoties van de dag fotografeer.
En bovenal dat ik mede een onvergetelijk
trouwdag heb bezorgd aan bruidsparen.
Dit laatste vindt ik belangrijk! Deze
woorden zul je ook terug kunnen vinden
in de reviews online op o.a. social media.



Mocht je meer vragen  hebben? Laat het mij dan
gerust weten! Ik beantwoord ze graag!

 
www.fotografechristha.nl

De herinnering
Aan het einde van jullie prachtige dag is
het enige wat nog overblijft, de mooie
herinneringen. Ik geef deze mooie
gedachtes een waardevolle aanvulling met
mijn trouwalbum gevuld met foto's van
jullie mooiste momenten van deze dag. 

In jullie fotoboek zul je de kleine details,
grootse overzichten, persoonlijkheden van
dierbaren, de lach van jullie kinderen en
de liefde van jullie samen terug vinden.

Mijn missie is voor deze dag; jullie
herinneringen vastleggen tot een blijvende
tastbare herinnering. In de vorm van
waardevolle foto's in een luxe foto album. 

Ik streef er naar om het album binnen 4
weken aan jullie persoonlijk te
overhandigen. Ook ontvang je binnen
48uur ook een persoonlijke previeuw met
enkele beelden. Met indien toesteming een
persoonlijk geschreven blog. 

De foto's , het blijvende beeld.



EXCLUSIEVE REPORTAGE
 Basis pakket

Extra's

3 uren fotografie 
Luxe foto album 18x29cm

Geselecteerde foto’s door mij bewerkt
Fine-Art foto bewerking

Inclusief reiskosten binnen 25 km
Mogelijkheid tot uitbreiding uren

 

€645,-

Extra uur  €95,-
Album upgrade XL 42x28cm €250,-

per uur



D U I D E L I J K H E I D  E N  Z E K E R H E I D

WIL JIJ KENNISMAKEN?
Dan zijn we mogelijk een match! Ik vind
het belangrijk dat wij samen klikken.
Daarom bied ik al mijn bruidsparen een
kosteloos kennismaking gesprek.

Tijdens dit gesprek, leren we elkaar beter
kennen. Praten we over jullie grote dag.
Bespreken we jullie wensen en ideeën.
Waar nodig is geef ik advies en tips aan
jullie mee. Ik ontvang jullie graag in mijn
fotostudio voor een fijne ontmoeting. 

Na dit gesprek hebben wij samen altijd
bedenktijd over ons gesprek. Zo kunnen 
we samen 'Ja! ik wil' tegen elkaar zeggen 
bij een fijne klik. Ik sta voor jullie klaar. 

Leuk om te weten,

Je kunt mij en mijn werk ook op
Youtube terug vinden. Daar mocht ik
jullie mee nemen tijdens een van mij
huwelijksreportage's in een vlog.

Wanneer jullie voor mij kiezen en
jullie hebben kinderen. Zal ik jullie
ook een video sturen waarbij ik
mijzelf voorstel aan de kinderen.
Zodat zij ook weten wie de grote dag
van hun ouders komt fotograferen 


