Jullie gaan trouwen!

Informatiebrochure
Fotovanderleij 2022

Het is zover!

Van harte gefeliciteerd! Jullie gaan trouwen. Wat leuk dat jullie mij benaderd hebben als
jullie trouwfotograaf. In deze brochure lezen jullie meer over mijn werkwijze, de tarieven en
het samenstellen van jullie luxe trouwalbum. Van het eerste gesprek tot het afleveren van
het luxe trouwalbum, ik doe het met heel veel liefde! Lees de informatiebrochure op een
rustig moment door, mochten jullie nog vragen hebben of meer informatie willen, dan mag je
altijd contact met mij opnemen.
Liefs,
Joëlle Jongma - van der Leij
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Werkwijze bruiloften
Voorafgaand
Ben ik nog beschikbaar op jullie datum? Dan beginnen we met het plannen van een afspraak om
kennis te maken en jullie wensen door te nemen. Ik vind het heel belangrijk dat we een klik
hebben, ik ben immers de hele dag op jullie bruiloft aanwezig!

Let’s meet
Tijdens het kennismakingsgesprek bespreken we als eerste de planning van jullie dag. Hebben
jullie nog niet alles gepland? Dat maakt niet uit. We gaan uit van de vaste momenten, zoals het
ja-woord en we zetten samen op papier hoe de dag er ongeveer uit komt te zien.
Daarnaast bespreken we mijn werkwijze qua fotografie, laat ik jullie enkele foto’s zien en
berekenen we het aantal uur waarvoor jullie mij op de grote dag willen boeken. Ook laat ik jullie
kort de keuzes qua albums zien.
Ik noteer tijdens het gesprek jullie wensen, dit stuur ik jullie na het gesprek toe zodat we later
weten wat we hebben besproken en wat niet.

Yes, we will!
Mag ik jullie dag vastleggen? Dan stel ik een overeenkomst op waarin staat dat ik jullie fotograaf
voor de dag ben, en jullie mijn bruidspaar. Na het betalen van een aanbetaling van €200,- is de
boeking definitief.

Nog twee weken
Ik neem per mail contact met jullie op om de laatste planning via de mail of skypegesprek (wat
jullie willen) door te nemen. Mogelijk zijn er nog wijzigingen, we bespreken de details en ik geef
de laatste tips.

The big day!
De grote dag is daar, leuk dat ik er bij mag zijn! Op jullie trouwdag leg ik de momenten vast zoals
van te voren afgesproken. Mijn doel is zoveel mogelijk op te gaan tussen jullie en de gasten,
zodat ik spontane momenten kan vastleggen. Je zult mij nooit horen zeggen ‘kijk even in de
camera!’. Ontspan en beleef, ik leg jullie vast zoals jullie zijn, geen poespas.
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Na de bruiloft
Na de bruiloft zijn jullie natuurlijk benieuwd naar de foto’s! Binnen een aantal dagen stuur ik
daarom alvast een aantal foto’s als sneak peek. Binnen 6 weken na de trouwdag lever ik het
afgesproken aantal foto’s aan (zie pakketten) in hoge resolutie, samen met een korte
samenvatting van de dag in het bijgeleverde mini-album.

Album time
Het trouwalbum is de kers op de taart wat jullie bruiloft betreft! Foto’s dringen pas echt tot je door als
je ze doorbladert in een prachtig, door jullie samengesteld album. Jullie beleven de dag heel even
opnieuw bij het bekijken van jullie luxe trouwalbum. Kijk voor meer informatie over albums op pagina
6 van deze brochure.
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Pre-weddingshoot

Vind je het spannend om voor de camera te staan, of juist helemaal niet? Dan is het leuk om
een pre-weddingshoot te plannen. Tijdens de fotoshoot kunnen we alvast aan elkaar
wennen met foto’s maken. De foto’s kun je bijvoorbeeld gebruiken voor jullie trouwkaart. Een
pre-weddingshoot van 1 tot 1,5 uur t.w.v. €225,- kan ik jullie aanbieden voor €175,-
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Tarieven Bruiloften

Voor een uur extra fotografie vraag ik €125,Jullie gaan trouwen! 2022
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Album time!

Het trouwalbum is de kers op de taart wat jullie bruiloft betreft! Foto’s dringen pas echt tot je
door als je ze doorbladert in prachtig, door jullie samengesteld album. Jullie beleven de dag
heel even opnieuw bij het bekijken van jullie luxe trouwalbum.
Bovendien is het niet alleen leuk voor jullie zelf, maar ook voor jullie familie en vrienden.
Gezellig toch? Met een kopje thee op de bank samen jullie dag herbeleven?
In onderstaande informatie lees je meer over de mogelijkheden, prijzen en hoe de
samenwerking verloopt.
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budget album
Afmetingen
Spreads
Aantal foto’s
Kaft
Opdruk kaft album

20x20 cm, 25x25 cm of 30x30 cm
Inclusief 20 dunne spreads (40 pagina’s)
Ongeveer 50, maar is aanpasbaar
Linnen, kleur naar uw wens (stalen beschikbaar)
Jullie namen

Dit basis album wordt geleverd voor een nette prijs. Zo krijgt u vlakliggende pagina's zonder
vouwen of naden. Het album wordt gemaakt op fotopapier waardoor kleuren mooi en
sprankelend zijn. Geen storende logo's of barcodes, maar alle aandacht voor uw foto's.
Precies wat u wilt voor uw dierbaarste herinneringen. De kwaliteit van het album en de
afwerking is mooi, maar biedt geen luxe.

Investering:
Album

Extra opties

20 x 20 cm
25 x 25 cm *
30 x 30 cm
Luxe bewaarbox
Extra bedrukking
Extra pagina’s

€250,€275,€300,€45,€15,- per tekstregel
€20,- per extra pagina (maximaal 25 spreads)

* bij het 25 x 25 cm album is het helaas niet mogelijk om een luxe bewaarbox te leveren

Jullie gaan trouwen! 2022
7

Deluxe Linnen
Afmetingen
Spreads
Aantal foto’s
Kaft
Opdruk kaft album

Verschillende maten beschikbaar
Inclusief 20 dikke lay flat spreads (40 pagina’s)
+/- 100 foto’s, afhankelijk van de maat van het album.
Linnen
Namen en datum (UV printing of gedrukte namen).

Een prachtig mooi handgemaakt album uit Portugal, in 22 kleuren te verkrijgen. Het album
wordt geleverd met een prachtige luxe bijpassende koffer en is van hoge kwaliteit. Op de
kaft wordt de datum en jullie namen gedrukt. Het album heeft mooie dikke lay flat pagina’s.
De leverancier biedt levenslange garantie bij het album en de afwerking is echt prachtig!

Investering:
Album

30 x 30 cm
€495,35 x 35 cm
€555,Extra bedrukking
€15,- per tekstregel
Extra pagina’s
€20,- per extra spread (max. 50 spreads)
Gouden of zilveren paginaranden mogelijk
Van dit album zijn ook parent-albums te verkrijgen. Dit is een kleinere versie van hetzelfde
album wat je cadeau kunt geven.
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Deluxe Suede look
Afmetingen
Spreads
Aantal foto’s
Kaft
Opdruk kaft album

Verschillende maten beschikbaar
Inclusief 20 dikke lay flat spreads (40 pagina’s)
+/- 100 foto’s, afhankelijk van de maat van het album.
Soft suede look
Namen en datum (UV printing of gedrukte namen).

Een prachtig mooi handgemaakt album uit Portugal, in 13 kleuren te verkrijgen. Het album
wordt geleverd met een prachtige luxe bijpassende koffer en is van hoge kwaliteit. Op de
kaft wordt de datum en jullie namen gedrukt. Het album heeft mooie dikke lay flat pagina’s.
De leverancier biedt levenslange garantie bij het album en de afwerking is echt prachtig!

Investering:
Album

30 x 30 cm
€535,35 x 35 cm
€595,Extra pagina’s
€20,- per extra spread (max. 50 spreads)
Gouden of zilveren paginaranden mogelijk
Van dit album zijn ook parent-albums te verkrijgen. Dit is een kleinere versie van hetzelfde
album (in dezelfde kleur) wat je cadeau kunt geven.

Jullie gaan trouwen! 2022
9

Let’s do this!
Lastig he? Maar dit kunnen wij. Samen maken we de keuze voor jullie trouwalbum. Hoe
gaan we dit aanpakken? Dat lees je in het onderstaande stappenplan.

Stap 1
‘ Yes, i do! ‘
Jullie willen graag een trouwalbum en maken een keuze voor een budget of een deluxe
album.
Stap 2
‘ Let’s decide’
Via een online vragenformulier kunnen jullie mij laten weten hoe jullie album eruit moet
komen te zien. Hierin kun je de kaftkleur bepalen, de kleur van de boxranden en de tekst
aanpassen wat in de kaft wordt gedrukt.
Stap 3
‘Design time’
Ik maak een opzet van het trouwalbum. Via een online programma, voorzien van een
wachtwoord en waar alleen jullie toegang toe hebben, kunnen jullie het album inzien.
Als ik jullie foto’s niet gemaakt hebt, dan sturen jullie mij jullie trouwfoto’s toe met een lijstje
met de favorieten.
Stap 4
‘This? Or this?’
Jullie vinden de opzet goed of kiezen voor de mogelijkheid van 1 of 2 wijzigingsronden. Jullie
kunnen mij tijdens de wijzigingsronden foto’s laten toevoegen, foto’s laten verwijderen, foto’s
in een andere samenstelling op laten maken enz.
Stap 5
‘I want it!’
Na 1 of 2 wijzigingsronden (maximaal 2) stuur ik jullie het laatste ontwerp en ontvang ik van
jullie een akkoord.
Stap 6 ‘ Time to order ‘
Na jullie akkoord bestel ik het album bij de leverancier. Jullie ontvangen van mij de factuur
voor het album. En na de levering ( levertijd 2 tot 3 weken) check ik het album nog eens
goed en mogen jullie het album bij mij op komen halen.
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