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Hey! Wat leuk dat jullie mijn folder in handen hebben! Ik 
ben Marieke en fotografeer al jaren de mooiste en meest 
uiteenlopende bruiloften. Vanaf 2015 doe ik dit bedrijfsmatig 
en in 2017 heb ik hiervoor mijn baan opgezegd. Ik heb ervoor 
gekozen om te doen wat ik écht leuk vind. Side note; ik ben 
een échte Nikon fan, hou van honden, Netflix en woon op 
een boerderij. Ik ben erg makkelijk in de omgang en door mijn 
ervaring kan ik goed anticiperen op momenten. Lees deze folder 
rustig door en kom meer te weten over mijn manier van werken. 
Wil je ervaringen van bruidsparen lezen? Kijk dan op mijn 
website of mijn pagina van ThePerfectWedding.nl

Ik leg het verhaal van jullie trouwdag vast en beeld de gevoelens 

uit in fotografie. Voor mij is het bijzonder om alle momenten 

vast te mogen leggen. Altijd is het weer een uitdaging en een 

onvergetelijke ervaring.

Altijd ben ik opzoek naar bijzonder licht, mooie plekjes en de 

meest speciale momenten. Jullie foto’s moeten er uit springen en 

daar doe ik het voor. De foto’s van jullie trouwdag zijn uniek. Ik 

word gelukkig van het fotograferen van mensen en op een bruiloft 

komt die passie goed tot zijn recht. De vraag: ‘Zijn wij dat écht?!’, 

wordt me dan ook vaak gesteld. 

Ik zet jullie in een ander daglicht en laat de mooiste kanten 

zien. ‘Wees jezelf’, is wat ik altijd tegen bruidsparen zeg. Ik wil 

geen plaatjes waar jullie geforceerd in een houding staan die 

dan al helemaal niet comfortabel aanvoelt. Het is jullie bruiloft 

en het moet een onvergetelijke dag zijn met alleen maar mooie 

ervaringen, dat geldt ook voor de fotoshoot. Ik zal er voor zorgen 

dat de trouwshoot altijd leuk, gezellig en spontaan is. 

Het grootste gedeelte van de dag leg ik op een journalistieke 

manier vast, maar toch ben ik altijd bezig met het geven van 

een creatieve twist die de foto bijzonder zal maken. Alle grote 

momenten, van het ophalen tot het aansnijden van de taart leg ik 

vast, maar ik zal er ook zijn voor de kleinste details die de dag zo 

bijzonder maken. Van de jurk tot kleine details in het trouwpak, 

de aankleding en zelfs de ringen ontkomen niet aan een eigen 

fotoshoot. Jullie zullen amper merken dat ik aanwezig ben en er 

wordt weinig geregisseerd. Bij de familiefoto’s en de portret-shoot 

geef ik aanwijzingen, maar jullie zelf maken de foto bijzonder, dus 

hou het vooral dicht bij jezelf. 

Over M+ Fotografie
Ik volg mijn droom en passie



Natuurlijk is er heel veel waar jullie aan moeten denken bij het plannen van de 
bruiloft. De locatie vastleggen is natuurlijk één van de belangrijkste dingen die 
eerst moeten gebeuren. Maar vergeet ook zeker de fotograaf niet. De agenda 
stroomt steeds sneller vol. Als jullie niet achter het net willen vissen, is het 
verstandig om op tijd contact op te nemen met een fotograaf die jullie aantrekt. 

Kennis maken
Jullie zijn opzoek naar een trouwfotograaf waarmee jullie een klik hebben. De 
fotograaf is er toch de hele dag bij, dus dat moet wel een goede match zijn. 
Daarom kunnen jullie bij mij een vrijblijvend kennismakingsgesprek aanvragen, 
pas daarna beslissen jullie of ik jullie fotograaf ben. We bespreken hierin jullie 
trouwplannen en kijken wat ik voor jullie kan betekenen.

Boeking
Als jullie na het gesprek besluiten mij te willen boeken mogen jullie het contract, 
wat ik heb gegeven en uitgelegd, invullen en ondertekenen. Jullie krijgen daarna 
ook een exemplaar wat door mij is ondertekend. Ook ontvangen jullie een factuur 
voor het reserveringsbedrag: dit is 25% van het afgesproken totaalbedrag.

Wij gaan trouwen, en nu?

Contact
In de periode tussen de boeking en jullie bruiloft kunnen jullie altijd contact met me opnemen bij vragen. Door de ervaring die ik 
afgelopen jaren heb opgedaan, kan ik veel vragen over de bruiloft beantwoorden. Uiteraard kunnen jullie altijd bij mij terecht met 
vragen over de planning of fotolocatie.
 
Eén week voor de bruiloft
Ongeveer één week voor de bruiloft hebben we telefonisch contact om jullie huwelijk tot in detail door te nemen. Alle praktische zaken 
zullen we bespreken. Ik zal voor die tijd vragen om jullie draaiboek, die ik vervolgens omzet in een planning voor mijzelf. Wanneer er 
onduidelijkheden zijn in het draaiboek zullen we deze ook bespreken. 

Plan B
Eén van de dingen die je niet kunt kopen is het weer.. Natuurlijk willen we het liefst buiten op een mooi plekje de shoot doen of zelfs 
buiten trouwen, maar helaas is dat in Nederland niet altijd mogelijk. Mocht het weer er dusdanig slecht uitzien voor jullie trouwdag, 
dan verzinnen we een plan B. Er zijn altijd wel mooie binnenlocaties te vinden die we kunnen bezoeken voor de fotoshoot. 

Wil je ervaringen van bruidsparen lezen? 
Kijk dan op mijn website of mijn pagina 
van ThePerfectWedding.nl



En dan is het 
eindelijk zo ver! 
De dag waar jullie zo lang naar toe hebben geleefd! Alles is 
geregeld, en de ceremoniemeesters en ik zorgen er voor dat 
jullie nergens aan hoeven te denken. 

Voorbereidingen
Ik zal op jullie trouwdag op de afgesproken tijd en plaats 
aanwezig zijn. Tijdens de voorbereidingen van de bruid ben ik er  
vaak bij. Ik leg dit dan vast op een rustige manier, zo kunnen we 
aan elkaar wennen. Haar, make-up en de details zoals de jurk en 
sierraden leg ik vast. Wanneer de bruidegom niet te ver van de 
bruid vandaan is, is het mogelijk deze foto’s ook in te plannen. 
Het gaat dan om een paar foto’s van het aankleden, zodat ik op 
tijd terug ben voor het volgende op de planning: de jurk gaat aan! 

Nu kan de dag écht beginnen
Het is tijd voor de ‘first look’. De bruid wordt opgehaald en 
ik sta klaar om dit moment zo mooi mogelijk vast te leggen. 
De blik in de ogen, de mensen die jullie op staan te wachten 
en vervolgens de auto in stappen om door te gaan naar de 
fotolocatie. 

Fotoshoot
De locatie voor de fotoshoot zoeken we samen uit, om een zo 
goed mogelijk resultaat te krijgen. Wanneer jullie een locatie in 
gedachten hebben en ik ben hier nog nooit geweest, ga ik altijd 
voor de bruiloft nog even kijken wat we hier voor moois kunnen 
gaan maken. Ik houd niet van geposeerde foto’s en weet ik op 
mijn eigen manier de mooiste kanten van mensen naar voren 
te laten komen. Het zit in mijn natuur om foto’s te schieten die 
verhalend en oprecht zijn. Ongedwongen en relaxte sfeer, niets 
moet en alles mag. Wanneer het nodig is zal ik sturen zodat we 
een prachtige foto krijgen. Ik vind het belangrijk dat jullie het 
leuk hebben en genieten van de momenten. Dit is immers het 
laatste moment dat jullie met zijn tweeën zijn. Jullie kunnen 
tijdens de shoot gewoon met elkaar praten. Ik zal aanwijzingen 
geven, maar geef vooral jullie eigen invulling eraan als jullie dat 
leuk vinden. 

De rest van de dag
Ik ben op de achtergrond aanwezig om alle momenten vast te 
leggen, klein en groot. Tijdens het ja-woord sta ik natuurlijk 
eerste rang om dit beeld vast te leggen en de rest van de dag 
mis ik ook geen moment. Van jullie neefje die zijn mond vol met 
taart stopt, tot een traantje tijdens de speech. Ook de details , 
zoals de aankleding worden niet over het hoofd gezien.

Videograaf
Als er een videograaf aanwezig is op jullie trouwdag weet ik dit 
graag van tevoren. Op de dag zelf zal ik kennismaken en met de 
videograaf samenwerken. Het is leuk om af en toe een collega 
te hebben.



Na de 
bruiloft 
werk ik 
nog even 
door

Ik zal tot de afgesproken tijd aanwezig zijn op jullie huwelijk. 
Daarna ga ik meteen aan de slag om jullie zo snel mogelijk de 
link van jullie persoonlijke online fotogalerij te kunnen sturen. 
Meestal is dit al in het weekend na jullie bruiloft! Hoe leuk is het 
als je zo snel na de bruiloft al foto’s kunt laten zien aan vrienden en 
familie? Vervolgens ga ik alle foto’s perfectioneren en nabewerken. 
De proef van het album krijgen jullie binnen twee weken na de 
bruiloft. Hierin kunnen jullie aangeven of er nog foto’s gewijzigd 
moeten worden en na akkoord gaat hij naar de (Nederlandse) 
drukker. Ongeveer zes weken later ontvangen jullie het album. Ook 
de USB met nabewerkte foto’s in hoge resolutie foto’s wordt dan 
meegeleverd. Het is toch fijn als alles zo snel gebeurt? Extraatje:  
er staat ook een prachtige slideshow van jullie dag op de USB stick. 

Fotobewerking en slideshow
De foto’s van de shoot zal ik nog nabewerken. Ik gebruik hiervoor 
variaties van kleuren en mooie matte zwart/wit tinten. Deze 
vinden jullie op de USB stick. De slideshow, voorzien van sfeervolle 
muziek, geeft jullie dag op een bijzondere manier weer. Deze duurt 
ca. 6 minuten, zodat jullie lekker mee kunnen wegdromen en jullie 
huwelijksdag herbeleven.

Jullie mooiste dag wordt afgesloten met een mooi trouwalbum. Het houdt de herinnering levend, voor de rest van jullie leven. Bij ieder 
bruidsfotografie pakket dat ik aanbied is een basis trouwalbum inbegrepen. Dit is een mooi trouwalbum van het formaat 20x20 cm, met 10 
spreads van hoge kwaliteit. Het album wordt afgewerkt met linnen of velvet in een kleur naar jullie keuze. Het album is ook helemaal naar 
jullie wens te upgraden. Kies bijvoorbeeld voor een groter formaat, een lederen kaft of een tekst op de cover door middel van laserprint of 
embossing met folie voor een kleine meerprijs. Ook speciale albums voor ouders behoren tot de mogelijkheden. Toch blijf het album altijd 
een zorg voor na de bruiloft, voor die tijd hebben jullie al genoeg te beslissen.

Basis trouwalbum 

• 20x20 cm

• 10 spreads (20 pagina’s)

• Linnen of velvet omslag

• Standaard inbegrepen

Een herinnering voor het leven



€ 975 € 1350€ 1150 € 1550

Pakket S
tot 6 uur fotografie

Kennismaking

Online fotogallerij

Tot 200 foto’s nabewerkt

Toffe slideshow

Reiskosten tot 30 km

Basis trouwalbum inbegrepen

Pakket L
tot 10 uur fotografie

Kennismaking

Online fotogallerij

Tot 400 foto’s nabewerkt

Toffe slideshow

Reiskosten tot 30 km

Basis trouwalbum inbegrepen

Pakket M
tot 8 uur fotografie

Kennismaking

Online fotogallerij

Tot 300 foto’s nabewerkt

Toffe slideshow

Reiskosten tot 30 km

Basis trouwalbum inbegrepen

Pakket XL
tot 12 uur fotografie

Kennismaking

Online fotogallerij

Tot 500 foto’s nabewerkt

Toffe slideshow

Reiskosten tot 30 km

Basis trouwalbum inbegrepen

incl. btw incl. btwincl. btw incl. btw

Zo veel voordelen
Super snel en heel veel extra’s
Door te kiezen voor M+ Fotografie profiteren jullie van meer voordelen dan je zou denken. Je kiest 
voor een bruidsfotograaf, maar krijgt zo veel extra’s voor je geld! Zo is een basis trouwalbum altijd 
inbegrepen en krijgen jullie een super professionele slideshow van ca. 6 minuten. Jullie krijgen niet 
maar een paar nabewerkte foto’s, maar alle foto’s uit de selectie krijgen a little extra! Jullie krijgen 
van mij een USB met alles daarop, hoge resolutie én lage resolutie en zonder logo. En als topje 
van de ijsberg... Jullie kunnen al binnen 3 dagen na het huwelijk de hele selectie zien in een online 
fotogallerij! Kortom, helemaal compleet dus!

En zo veel mogelijkheden
Alles is bespreekbaar
Zijn jullie op zoek naar een pakket met minder uren dan hier boven is beschreven? Dat is mogelijk! 
Ik ben al te boeken vanaf 4 uur bruidsfotografie. Je kunt hierbij een tarief van € 175,- per uur 
aanhouden. Een (online) kennismakingsgesprek, online fotogallerij en reiskosten tot 30 km zijn dan 
gewoon inbegrepen. Ook is het mogelijk om een ‘engagementshoot’ in te plannen voorafgaand 
aan jullie bruiloft. Zo kunnen jullie wennen aan het shooten en eventueel één van de foto’s 
gebruiken voor op de trouwkaart. Een engagementshoot kost €125,- als jullie de bruiloft bij mij 
hebben geboekt. 


