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Here is the deepest secret nobody knows

(here is the root of the root and the bud of the bud
and the sky of the sky of a tree called life; which grows

higher than soul can hope or mind can hide)
and this is the wonder that’s keeping the stars apart

 
I carry your heart (I carry it in my heart)

 
by E.E. Cummings
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Inhoudstabel



Wat ben ik blij dat jullie interesse hebben in mijn huwelijksinfobrochure! Ik ben
Sofie, sinds 4 jaar trotse eigenaar van Sofie Fotografie.

Levensgenieter, reis-addict, yoga-lover, wannabe low-waster en gebeten door de
plantenmicrobe. 

Niet getrouwd, maar wel hopeloos verliefd op mijn lief Camilo. We leerden elkaar
kennen tijdens het reizen in Japan. Als ik op dit moment mijn droomhuwelijk ineen
zou boxen, zie ik het voor mij als 1 groot tuinfeest met een BBQ en een persoonlijke
ceremonie buiten in een lavendelveld. Aaaah dromen mag!

Hoi!





Goooh amai, echt Sofie, jij kan er wat van!
Topwerk geleverd! 

 
-

Anouska & Lieven
 



Dag Sofie,
 

Wauw, wauw, wauw! Ik heb er geen woorden voor. Je foto's
overtreffen echt onze verwachtingen (en die lagen al super

hoog na het zien van jouw instagram-pagina). Ze zijn
PRACHTIG!

 
 

Liefs,
Bart en Lore

 



Wat mogen jullie van mij verwachten? Waarin beloof ik jullie 100%
committent? 

Vanaf het eerste moment dat ik toekom tot het moment dat ik in
mijn wagen stap, observeer ik alles rondom mij om die momenten
te fotograferen die ertoe doen. Mijn stijl van fotograferen kan je
omschrijven als ongedwongen storytelling. Dit wil zeggen dat ik vér
weg blijf van poseerwerk, en net de spontane momenten op beeld
zet. Het zijn die momenten die later zo veel meer vertellen over de
emoties van jullie dag. 

Ik bereid mij graag goed voor op jullie huwelijksdag aan de hand
van een vragenlijst die ik vooraf naar jullie doorstuur. Welke
momenten zijn er voor jullie extra belangrijk? Welke personen
moeten zéker voldoende op beeld staan? enzovoort..

Ook tijdens de koppelshoot beloof ik jullie een intiem momentje
met jullie 2. Een moment waar je ook later met plezier aan terug zal
denken. Geen verplicht nummertje dus!

Mijn geloftes aan jullie



Mijn pakketten zijn zo samengesteld dat er voor iedere invulling en
budget een mogelijkheid is. Zelf vind ik het woord "investering" beter
passen bij het boeken van een huwelijksfotograaf. Want dit is een
investering die jullie maken voor de rest van jullie leven. Denk maar aan
de huwelijksfoto's van jullie ouders of grootouders en de emotionele
waarde die daaraan vasthangt! Dit is een eenmalige kost voor generaties
aan herinneringen. 

Maar hoe kom ik tot die prijs? In deze prijs zit veel meer inbegrepen dan
waar klanten in eerste instantie aan denken. Hieronder geef ik een
opsomming welke kosten er allemaal inbegrepen zijn in mijn reportage
die voor jullie van toepassing zijn. Op de volgende pagina kunnen jullie in
detail zien wat in welk pakket precies is inbegrepen. 

Voorbereidingstijd
Reportage op huwelijksdag

Vervoersonkosten
Selectie en nabewerkingstijd 

Gebruik professioneel fotomateriaal
Gebruik exclusieve online fotogalerij

Designen van het album
Kostprijs album 
Verzendkosten

Investering



Pakket I - 990 euro Pakket II- 1390 euro Pakket III - 1890 euro

kennismakingsgesprek

uren fotografie - aansluitend

online privé fotogalerij

verplaatsingsvergoeding (binnen België)

linnen lay-flat album (kleur zelf te kiezen) 

afleveren foto's digitiaal hoge resolutie
(selectie door fotograaf)

preview binnen 2 dagen

6 uur 10 uur volledige dag *

20x20cm incl 24pg's 20x20cm incl 24pg's 25x25cm incl 24pg's

Investering

*= max 14uur aansluitend



Tijdsindicatie

preview 10 beelden

Wachten is echt niet leuk, daarom geef ik jullie hiernaast
een tijdsindicatie mee hoe lang iedere stap ongeveer zal
duren. Belangrijk! Dit is een tijdsindicatie en kan
uiteindelijk anders zijn voor jullie.   Sommige zaken heb
ik zelf niet in de hand, zoals de levertijd van het album.

huwelijk

bezorging volledige foto galerij

jullie kiezen de favoriete beelden

2 dagen

8 weken

1ste voorontwerp album

2 weken

3 à 4 weken

album gaat in bestelling

levering album

4 à 5 weken



Na het afleveren van de foto's ga ik met jullie favoriete beelden aan de slag om deze
in een mooi album weer te geven. De pagina's probeer ik zo rustig mogelijk te
houden met maar enkele foto's per pagina, met soms eens een uitzondering. Het
ontwerp en schikking van het album hebben jullie ook volledig mee in de hand. Na
mijn eerste voorontwerp hebben jullie de mogelijkheid om correcties door te geven,
waarna ik het ontwerp verder aanpas. 

De album opties worden verder besproken op de volgende pagina's. 

Ontwerp album



In elk pakket is er een mooi  standaard vormgegeven lay-flat album
inbegrepen. Dit album is voorzien in een linnen cover (coverkleur nog zelf
te kiezen) én embossing op de cover (graveren van de namen). Voorbeeld
zie foto (2 bovenste albums).

Wil je graag een tijdloos luxe linnen fotoalbum? Goed nieuws, want je kan
er ook voor kiezen om via een upgrade voor het Fine-Art album te kiezen.
Dit Fine-Art album is de nummer 1 keuze van de meeste fotografen door
het gebruik van de beste fotopapieren en luxe covermaterialen. Voor een
meerprijs vanaf 95 euro hebben jullie julie eigen Fine-Art album al in
handen.
Dit album is van een hoogstaande kwaliteit waardoor je zeker bent dat dit
album er binnen 10 jaar of langer nog altijd even mooi zal uitzien. 

Album opties



Voor het Fine-Art album ging ik op zoek naar een
geschikte leverancier die hoogwaardige stevige
albums maakt. Want voor mij is énkel het beste
goed genoeg om jullie beelden op zijn mooiste
weer te geven. En wat was ik blij toen ik die
perfecte match vond! Deze leverancier werkt met
professionele boekbinders die een handgemaakt
topproduct afleveren. Deze albums zijn tijdloos
en hebben een hoogstaande kwaliteit, jullie foto's
worden op het beste fotopapier gedrukt
waardoor de kleuren beter tot hun recht komen.

Voor dit album zijn er talloze linnen kleuren
beschikbaar. Of heb je liever een velvet look
waardoor je je album wil blijven aanraken? Of ga
je toch voor kwaliteitsleer? De opties bij de Fine-
Art albums zijn eindeloos!

Fine-art album



Kunnen wij op een later moment nog een bijbestelling maken
van een album of prints? 

Zeker en vast! Bijbestellingen kunnen altijd geplaatst worden van
albums of prints. Is dit nu na enkele maanden, 1 jaar of zelfs 10 jaar.
Hiervoor kan je altijd nog opnieuw bij mij terecht!

Kunnen wij alle foto's van onze dag verkrijgen? Dus ook diegene
die de selectie niet gehaald hebben? 

Neen, ik maak zelf een selectie van de beste beelden en enkel deze
krijgen jullie volledig in nabewerking afgeleverd. 

Hoeveel tijd moeten we best rekenen voor de koppelshoot? Heb
jij ideetjes voor een locatie?

Reken op een uurtje voor de koppelshoot zelf, zonder de reistijd. Ik
ga graag samen met jullie op zoek naar geschikte locaties voor de
koppelshoot. Liefst ergens in de buurt van waar we ons op dat
moment begeven, maar als jullie er niet mee inzitten om een eindje
te rijden is dit voor mij ook geen enkel probleem. Geef me gerust
mee waar jullie aan denken! 

FAQ



Oh Sofie, wij willen zo graag een aantal foto's tijdens golden hour,
is dit mogelijk? 

Zeker en vast! Grote fan als ik ben van het warme licht van de
ondergaande zon, neem ik jullie met plezier eventjes mee van het
feestgebeuren om enkele foto's te maken tijdens golden hour. Jullie
hoeven hier verder niet aan te denken, als ik weet dat jullie dit graag
willen dan hou ik met veel plezier de tijd in het oog. Dit hoeft maar
een kwartiertje te duren hoor.

Wij willen graag enkele groepsfoto's maken van familie en
vrienden, hoe pakken we dit het beste aan?

Voorzie hiervoor een momentje van ongeveer 30min (zeker niet
langer) om hiervoor tijd uit te trekken. Maak op voorhand een lijstje
met combinaties die je graag zou willen, maar blijf onder de 15
combo's. Geloof me, niemand wil op zijn trouwdag een uur
spenderen aan groepsfoto's, wanneer je ook op die moment een
glas kan drinken ;-)

FAQ



Hoe wordt het album samengesteld? Mogen wij zelf kiezen welke foto's
we er zeker in willen hebben?

Absoluut! Na het afleveren van jullie volledige galerij, krijgen jullie een
linkje doorgestuurd waarmee jullie je favoriete beelden kunnen
aanduiden. Dit is voor mij belangrijk om van daaruit te vertrekken in het
vormgeven van het album. Vanaf dat jullie deze selectie gemaakt hebben,
ga ik hiermee aan de slag en stuur ik jullie binnen de 2 weken een eerste
voorontwerp door. Daarna kunnen jullie nog aanpassingen doorgeven of
foto's/pagina's toevoegen of verwijderen. Pas wanneer jullie volledig
tevreden zijn (meestal is dit na 3 correctie rondes), gaat jullie album finaal
in bestelling!

FAQ



INTERESSE?
Laten we snel afspreken met een lekkere kop koffie of
thee!

Ik kijk er alvast naar uit!

                 

                    Sofie x


