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“

Echte momenten en
echte emoties

”

Gefeliciteerd!

Gefeliciteerd! Deze mooiste dag van jullie leven moet dan ook goed in beeld
worden gebracht door middel van onvergetelijke bruidsfotografie! Studio
Foto&Zo kan dit voor jullie verzorgen, van een eenvoudige shoot van jullie als
bruidspaar op een mooie locatie, tot een complete reportage van de gehele dag.

Even voorstellen....
Hi, ik ben Charlotte, fotografe in hart en nieren!
Dit jaar bestaat mijn bedrijf al 11 jaar! Daar ben
ik natuurlijk super trots op. Wat een bruiloften
heb ik in die tien jaar al mogen meemaken. Van
ingetogen bruiloften tot feesten waar de bruid op
de tafel danste, van jong tot oud, in Nederland en
in het buitenland. Elk bruidspaar kan ik me nog
goed herinneren. Bruiloften en bruidsparen laten
altijd een indruk bij me achter. En er is er geen
één hetzelfde!

Mijn stijl
Passie
Mijn passie is mijn drijfveer! Ik ben een gevoelsmens die zich in
iedere bruiloft zo goed mogelijk probeert in te leven in jullie dag! Echte
momenten en echte emoties zijn de kracht van goede bruidsfotografie!

Mijn stijl van fotografie is momenten vangen, niet
of nauwelijks geposeerd, pure beelden schieten.
Mijn bewerking is contrastrijk, rauw, zonder detail
uit het oog te verliezen. Ik werk niet met filters of
Actions, ik bekijk en bewerk elk beeld apart.

Werkwijze

Vóór de bruiloft
Een goede voorbereiding is het halve werk! In een persoonlijk gesprek vertellen jullie me jullie
wensen en dromen. Van alle plannen en ideetjes komen we tot een concrete invulling van de dag.
Ik vind het fijn contact te houden tussen de kennismaking en de grote dag. Het is zeker goed om
een weekje voor de bruiloft nog even bij elkaar te komen of te bellen.

Tijdens de bruiloft
Als bruidspaar staan jullie de hele dag in de spotlights, maar er gebeurt nog veel meer om
jullie heen. Dat leg ik als fotografische sluipschutter vast. Vaak hoor ik van het bruidspaar dat ze
amper hebben gemerkt dat ik er was. En zo hoort dat! Uiteraard zijn er de groepsfoto’s en een
aantal foto’s tijdens de bruidsshoot waarbij ik (minimaal) aanwijzingen geef. Maar de rest van
de foto’s zijn momentopnames die ik met mijn lens vang om zo de ‘feel’ van de dag op de juiste
manier weergeven. Niet geforceerd, maar puur en kwestbaar!

Vinden jullie het idee de hele dag gefotografeerd te worden een beetje
onwennig? Dan is de Pre-Wedding shoot zeker iets voor jullie!
Deze shoot doen we gewoon lekker in casual kleding, bij jullie in de buurt op
een mooie locatie. Ik stel jullie op het gemak en jullie kunnen langzaam aan eens
voelen hoe het is voor de camera te staan. De 5 beste foto’s ontvangen jullie
binnen een weekje digitaal in hoge resolutie.

Na de bruiloft
Kunnen jullie niet wachten tot de foto’s klaar zijn? Ik ken het gevoel! Binnen 2 dagen
stuur ik een vijftal foto’s op als sneakpreview! De rest van de reportage volgt binnen 2 weken.
Al naar gelang jullie wens, zal ik de foto’s digitaal aanleveren, afdrukken verzorgen of een
album maken. De foto’s lever ik aan op een mooie, houten USB stick als kostbare herinnering.

TIP

Gebruik de foto’s van de Pre-Weddingshoot
voor de Save-the-date kaartjes of uitnodingen!

Grafisch
ontwerp
Buiten de zoektocht naar de perfecte bruidsjurk, de locatie kiezen en een
gastenlijst maken, komen er nog duizend dingen bij op het lijstje om aan te
denken bij het organiseren van een bruiloft.

Er is meer...
Hebben jullie al gedacht aan uitnodigingen? De
menukaart of de naamkaartjes voor op de
tafels? Wellicht een wegwijzer naar de locatie?
Niet alleen voor de bruidsfoto’s maar ook met
al het grafisch werk omtrent jullie bruidloft
kan ik jullie helpen. Goede ervaringen met
lokale drukkers en bedrijven, maken het plaatje
compleet. Ik werk niet met templates, maar maak
voor ieder bruidspaar iets unieks vanaf een leeg
vel ontworpen, geheel naar jullie wens.

Eigen stijl
Van

klassiek

tot

modern,

van

maf

tot

stijlvol, ingetogen of extravagant, iedere bruiloft
is uniek met een eigen stijl. Deze stijl kan goed tot
uiting worden gebracht door grafisch werk
dat past bij jullie als paar. Het is lastig om een
keuze te maken uit de vele mogelijkheden, maar
ik kan jullie helpen om tot de stijl te komen die

Druk druk druk...

perfect de sfeer uitdrukt waarin jullie de bruiloft

Door jarenlange ervaring met het maken en laten drukken van grafisch
ontwerp, voor zowel particuliere als zakelijke klanten, weet ik voor elk
drukwerk precies het juiste (lokale) adresje!

Persoonlijk en uniek, daar sta ik voor! Vertel me

willen houden. En alles is mogelijk, niets is te gek!
wat meer over jullie en ik ga aan de slag met een
aantal ontwerpen!

“

Prijzen
Fotografie

Een foto is de blijvende
herinnering voor later

”

De prijspakketten geven een indiatie van mijn prijzen, maar uiteraard kan er ook een
prijs gemaakt worden op maat. Vertel me jullie wensen in een vrijblijvende
kennismaking. Indien er een klik is en jullie willen graag dat ik de foto’s maak op jullie
bruiloft stuur ik een offerte toe. Nadat de offerte akkoord is, stuur ik jullie een
opdracht overeenkomst toe waarin alle afspraken in staan.

Pakket Goud
€ 1500,-

Pakket Brons
€ 950,-

Pakket Zilver
€1200,-

kennismaking

kennismaking

kennismaking

6 uur aanwezig

samen locatie bekijken

samen locatie bekijken

+/- 200 digitale foto’s

8 uur aanwezig

10 uur aanwezig

foto’s nabewerkt

+/- 300 digitale foto’s

+/- 400 digitale foto’s

hoge resolutie (300 dpi)

foto’s nabewerkt

foto’s nabewerkt

kleur & zwartwit

hoge resolutie (300 dpi)

hoge resolutie (300 dpi)

kleur & zwartwit

kleur & zwartwit
digitaal album

Album
Een fotoalbum is niet inbegrepen in de pakketten, maar kan
uiteraard wel apart besteld worden. De prijzen van een album zijn
zeer divers van afhankelijk van jullie wensen. De prijzen varieren van
150,- euro tot 800,- euro. De kosten van het maken van het album
komen hier nog bovenop en zijn afhankelijk van het aantal pagina’s.

“ Persoonlijk en uniek

”

Prijzen
Buitenland
Een bruiloft in het buitenland? In het geboorteland van één van jullie? Of op een plek
waar jullie samen herinneringen aan hebben? Of gewoon omdat jullie graag willen
trouwen op een unieke locatie? Geen probleem voor Studio Foto&Zo!

Bij een bruiloft in het buitenland komt net iets meer bij kijken dan een bruiloft in
eigen stad natuurlijk. Vanwege het tijdsbestek, reserveringen voor vervoer en
verblijf is het daarom belangrijk tijdig de data vast te leggen en goede
afspraken te maken. Net als bij een bruiloft in eigen land, stel ik een overeenkomst
op, waarin al onze afspraken staan.
Ik heb ervaring met het fotograferen van bruiloften in het buitenland. Iedere
keer weer een waar avontuur. Er zijn wat dingen om rekening mee tehouden.
Zo is het niet zo makkelijk om locaties te bekijken als in Nederland, maar ik doe
altijd onderzoek vantevoren naar de regio en samen kunnen we zoeken naar mooie
locaties om de bruidsreportage te schieten. Indien jullie graag buiten de foto’s willen
maken, zal er ook een binnenlocatie in gedachten moeten worden gehouden,
mocht het weer tegenvallen. Dat is vaak lastig, maar samen komen we er zeker uit!

Maatwerk
Sneak preview
Als jullie nog volop nagenieten van de dag, zit ik thuis achter het scherm de
vele foto’s uit te zoeken en te bewerken. Uiteraard kunnen jullie niet wachten,
dat gevoel ken ik! Daarom stuur ik binnen 2 dagen een vijftal foto’s op als
sneakpreview! De rest volgt binnen 2 weken.

Een bruiloft in het buitenland is maatwerk. Wil je meer weten over de
mogelijkheden of een offerte opvragen voor jouw mooie dag?
Neem dan contact met me op.

Prijzen
Grafisch
De prijspakketten geven een indicatie van mijn prijzen, maar
uiteraard kan er ook een prijs gemaakt worden op maat. Alle digitale foto’s worden
aangeleverd op usb in hoge resulotie zonder watermerk in kleur en zwartwit.

Grafisch ontwerp
€ op aanvraag
Grafisch werk is altijd op maatwerk, er zijn namelijk zoveel maten, papiersoorten
en ontwerpen mogelijk. Van eenvoudig tot uitbundig, u kunt het zo gek niet
bedenken, bijna alles is mogelijk!
Grafisch ontwerp dat o.a. mogelijk is bij Studio Foto&Zo:
Voor de bruiloft:
- uitnodigingen
- menukaarten
- tafelnaamkaartjes
- wegwijzers
- gepersonaliseerd ringdoosje
- gastenboek

Wijsheid komt met de jaren...
En dat klopt! Door ervaring leer je een hoop! En

Na de bruiloft:

dat geldt ook voor mij als fotograaf. Door jarenlang

- bedanktkaartjes

samen te werken met diverse drukkerijen en grafische

- fotoalbum

bureaus weet ik dat er ontzettend veel mogelijk is.

- collage

Wil je iets aparts, unieks, iets geks of grappigs? Vertel
het me, dan ga ik iets passends voor jullie ontwerpen!

en nog veel meer.....

UIT ERVARING RAAD IK JULLIE DEZE PROFESSIONALS AAN:

DE LOCATIE

De Boerderiej - Roermond

Wedding
TIPS!

Op zoek naar een mooie, gezellige, authentieke
locatie waar je heerlijk kunt eten? De Boerderiej te
Roermond is er de ideale locatie voor. De sfeer, de
aankleding, de service, het eten en drinken; alles
klopt! Bij de Boerderiej draagt het team met passie
zorg voor jullie mooiste dag; van ceremonie tot en
met het feest!

Een jurk, de locatie, een fotograaf, een visagiste, de uitnodigingen, taart en drank....
Er moet zoveel geregeld worden voor die ene dag, het zal je wel eens duizelen. En dan

Spik 181, 6042 KT Roermond
0475 329391
www.schreursroermond.nl

HAREN & VISAGIE

is er ook nog zoveel aanbod. Daarmee wil ik jullie graag een beetje op weg helpen!

Mooi bij Maaike

Hierbij geef ik jullie mijn persoonlijke tips voor een aantal adresjes in de buurt voor
visagie & haren, locaties en decoratie. Dit zijn professionals waarmee ik samen
bruiloften heb gedaan. Hun werk heb ik gezien en durf ik jullie dan ook 100%
aan te raden!

Maaike komt op jullie trouwdag bij je thuis

Heel veel succes met het kiezen! Mochten jullie nog vragen hebben of andere tips van
harte welkom zijn, dan mail of bel me gerust!

of op de trouwlocatie en verzorgt ze je hairstyling en visagie. Maaike werkt uitsluitend met
professionele make-up werkt en heeft vele jaren
ervaring. Van tevoren heb je al een proef gedaan,
zodat je precies weet hoe je er op de dag zelf uit
zal gaan zien; gegarandeerd prachtig!
Guldendreef 19, Herkenbosch
06 55545260
www.mooibijmaaike.nl

BLOEMIST

De Groene Bloem
Bloementeler Berbke maakt prachtige creaties
met bloemen, planten, takken, bogen en complete
constructies. Zij heeft de feeling om met
alle pracht uit haar eigen pluktuin de meest
passende decoraties te maken die jouw mooiste dag
helemaal afmaken. Verse bloemen, creativiteit en
puur natuurlijk werk, dan zit je bij haar goed!
Geulgracht 11a, Vilt
06 25047224
www.degroenebloem.nl

0031 6 45 32 83 74
info@studiofotozo.nl
www.studiofotozo.nl

