KvK-Nummer:59352728
Tarieven bruidsfotografie
(geldig vanaf 1 juli - 31 december 2019)

GOUD (TIJDELIJK NIET BESCHIKBAAR)

1199,-

€



Kennismakingsgesprek



8 uur fotografie (bijv. vanaf aankleden bruid tot het avond eten)



200 digitale HR bestanden op USB-stick



2 weken online beveiligde gallery (voor het kiezen van de foto’s voor het
trouwalbum)



1 luxe afdruk 30x45cm



Mini album 20x30cm



Gratis loveshoot, voorafgaand aan de huwelijksdag



Reiskosten tot 50 km vanaf 7913



Uit te breiden met extra uren (elk uur extra + €50,- per uur)

ZILVER

799,-

€



Kennismakingsgesprek



4 uur fotografie (bijv. vanaf ophalen bruid tot na het ja-woord)



100 digitale HR bestanden op USB-stick



2 weken online beveiligde gallery (voor het kiezen van de foto’s voor het
trouwalbum)



1 luxe afdruk 20x30cm



Mini harmonica album 10x10cm



Gratis mini-loveshoot, voorafgaand aan de huwelijksdag



Reiskosten tot 50 km vanaf 7913
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KvK-Nummer:59352728

BRONS

399,-

€



Kennismakingsgesprek



2 uur fotografie (bijv. de bruidsreportage)



50 digitale HR bestanden op USB-stick



2 weken online beveiligde gallery (voor het eventueel kiezen van foto’s voor een
trouwalbum)



1 luxe afdruk 13x18cm



50% korting op een loveshoot, voorafgaand aan de huwelijksdag



Reiskosten tot 50 km vanaf 7913

----De foto’s worden altijd zorgvuldig bewerkt en geleverd in kleur. Ongeveer 10% wordt ook nog omgezet
in zwart/wit. Wilt u liever alles in 1 kleur? Geef dit dan vooraf aan.
Staat het pakket van uw wens er niet tussen? neem dan contact met ons op, dan maken wij een
pakket op maat voor u.
Bij elk pakket geldt het volgende:
-De foto’s worden standaard 2 keer geleverd. 1 keer zonder logo en 1 keer met logo.
Wanneer u afdrukken of fotoproducten, van de foto’s bij ons besteld, worden deze zonder logo aan u
geleverd.
-Wilt u dat de fotograaf meer uren aanwezig is? Dat kan vanaf pakket GOUD. Voor elk uur extra
rekenen wij €50,- per uur
Wij hebben een ruime keuze aan albums. Hier voor kunt u op de website van onze leverancier kijken.
(bij interesse sturen wij u de link toe).
Wanneer u graag een album bij 1 van de pakketten wilt, zullen wij samen met u uitzoeken welke foto's
er in het album moeten komen.
De eerste 50 km vanaf postcode 7913 zit bij de prijs inbegrepen, daar buiten berekenen wij €0,30 per
gereden km. (heen en terugreis worden berekend)
Alle bedragen zijn incl. 21 % BTW en exclusief eventuele verpakkingskosten en verzendkosten
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