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Yes! Jullie gaan trouwen. 

En daar hoort een fotograaf bij om 
jullie prachtige dag vast te leggen. 
Zijn jullie opzoek naar iemand die 
netzo geniet als jullie gasten en ook 
nog eens de foto’s maakt. Dan ben 

ik graag jullie fotograaf. 

Kennis maken?otograaf.  
Tijdens dit vrijblijvende gesprek kunnen we met elkaar 
kennis maken. Ik ben erg nieuwsgierig hoe jullie grote 
dag eruit gaat zien. Dit kan op locatie of online. 





“Wat is Dianne een topper om op de bruiloft te hebben. 
Ontzettend vriendelijk en erg behulpzaam. 

Binnen 24 uur hadden we de eerste beelden al binnen 
en ze zijn allemaal prachtig!”



Welk pakket past bij jullie?

Fotografie 6 uur        €975,-
Kennismakingsgesprek
+/- 300 foto’s op hoge resolutie
Binnen 48 uur ontvangen jullie al een kleine preview
Journal + gepersonaliseerde box met jullie namen en datum
inclusief houten USB-stick
Reiskosten

Alle prijzen zijn inclusief. Dat betekend: Fotografie op de dag zelf, reiskosten, usb-stick 
en journal van jullie trouwdag! Bij elk pakket krijgen jullie alle beelden van de dag. 
Dus geen maximum aantal beelden wat je bij veel fotografen ziet. Jullie hoeven op deze 
manier geen moment te missen. 

Kiezen jullie een pakket boven de 8 uur dan krijgen jullie een cadeautje: namelijk 
een pre-wedding fotoshoot. Met zo’n shoot helpt het om elkaar beter te leren kennen, 
zodat jullie je meer op je gemak voelt wanneer ik de foto’s op jullie trouwdag neem. De 
foto’s kun je ook gebruiken voor een saven the date kaartje of als decoratie op de dag 
zelf. Het kan natuurlijk zo zijn dat je een pakket zou willen aanpassen. Laat het me dan 
vooral weten, dan stellen we samen een pakket samen dat helemaal bij jullie past.

Fotografie 8 uur        €1175,-
Kennismakingsgesprek
+/- 400 foto’s op hoge resolutie
Binnen 48 uur ontvangen jullie al een kleine preview
Journal + gepersonaliseerde box met jullie namen en datum
inclusief houten USB-stick
Reiskosten

Fotografie 10 uur       €1375,-
Kennismakingsgesprek
+/- 600 foto’s op hoge resolutie
Binnen 48 uur ontvangen jullie al een kleine preview
Journal + gepersonaliseerde box met jullie namen en datum
inclusief houten USB-stick
Reiskosten
+ Gratis prewedding-shoot

Meer uren en eventueel een secondshooter is mogelijk in overleg. 





WEDDING
PRICE INFO

€850,-
- 8 uur foto’s maken
- Kennismakingsgesprek
- Kleur/zwart wit 
- Min. 100 beelden
- Hoge resolutie
- Geen dure nabestellingen nodig
- Op houten USB stick
- Gepersonaliseerde houten box

PAKKET 1 PAKKET 2

€1100,-
- 12 uur foto’s maken
- Aanwezig op het feest
- Kennismakingsgesprek
- Kleur/zwart wit 
- Min. 120 beelden
- Hoge resolutie
- Geen dure nabestellingen nodig
- Op houten USB stick
- Gepersonaliseerde houten box

Jullie herinnering





Gratis loveshoot cadeau!
Bij een pakket boven de 8 uur.







Ervaringen van andere





Hoe ontvangen wij de foto’s?

Jullie krijgen de beelden op een mooie houten 
USB stick in een gepersonaliseerde box met 
daarin een journalboekje van de dag. Dit is 
een pocket- boekje op mooi mat dik papier. 
Het volstaat niet met een trouwboek maar het 
geeft een heel mooie indruk van jullie dag. 
Dit onvangen jullie binnen 5 weken. 

Hoeveel foto’s ontvangen wij?

Op een bruiloft worden er al snel 1500 foto’s 
gemaakt. Vervolgens is het uitzoeken en het 
selecteren van de shots. Deze beelden worden 
bewerkt en ik kan zeker garant staan voor 
minimaal 300 professionele foto’s bij een 
6-urige bruiloft. 

Kunnen wij ook een 
trouwalbum bestellen? 

Jazeker, dit is mogelijk. De prijzen zijn 
vanaf € 375,-

Wat voor apparatuur gebruik je?

Het belangrijkste is toch wel 2 goede ogen en 
een heleboel kennis en creativiteit! Zelf ben ik 
een Nikon-fan en maak ik gebruik van 
lichtsterke lenzen. Dit jaar werk ik met een 
nieuwe camera en lens die nog beter zijn voor 
bruidsfotografie.

Help je ons met poseren? 

Jazeker, het kan mij heel goed voorstellen dat 
jullie niet dagelijks voor de camera staan. De 
mooiste momenten zijn voor mij de spontane 
acties en geen ludieke poseertechnieken. 
Geniet van elkaar en de poseertips zijn 
helemaal niet nodig. 

Wij willen je boeken, wat nu?
Yeey wat leuk! Stuur mij een berichtje om te kijken 
of ik nog beschikbaar ben op jullie dag en laten we 
samen een vrijblijvend kenningsmakingsgesprek 
inplannen om elkaar beter te leren kennen en om 
alle details van de bruiloft door te nemen. Ik kan niet 
wachten om jullie speciale dag in beeld te brengen

FAQ



I can’t wait

D I A N N E  B A A R S

diannefotografie@gmail.com

06 31 95 31 12

Amersfoort

@diannebaarsfotografie

www.diannefotografie.com
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Let’s meet

to hear from you


