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FAQ
Hieronder vind je veelgestelde vragen. Vanaf vraag 3 gaan de vragen specifiek over bruidsfotografie. Heb
je vragen over overige reportages of staat jullie vraag er niet tussen neem dan gerust contact met me
op.
Heb je een studie gevolgd en hoeveel ervaring heb je?

In 2007 heb ik fotografie gestudeerd in Den Bosch. Het werd al snel duidelijk dat ik het fotograferen van

mensen het allertofste vond, dus daar ben ik me op gaan focussen in de vorm van zwangerschapsshoots,
baby, kids etc. In 2010 fotografeerde ik mijn eerste trouwerij en inmiddels loop ik zelfverzekerd rond
op een bruiloft en weet ik wat ik doe. Vanaf 2011 ben ik officieel gestart als zelfstandig ondernemer en

volg ik regelmatig cursussen en trainingen om up-to-date te blijven. Eind 2016 ben ik me voornamelijk
gaan verdiepen in de spontane fotografie, vastleggen van échte emoties. Ik volgde diverse cursussen en

workshops om mensen tijdens een fotoreportage niet te veel te laten poseren maar ik probeer juist
momenten te creëren waardoor spontane reacties worden uitgelokt. Dat zijn de plaatjes waar ik van
houd.

Is er nog iets aan de prijs te doen?

Nee. De prijzen zijn gebaseerd op de enorme hoeveelheid uren die ik in iedere fotoreportage steek. Het

is niet alleen de fotoreportage (of bruiloft) zelf maar ook vooraf en voornamelijk achteraf als ik alle foto’s
ga uitzoeken en bewerken. Alle geselecteerde foto’s bewerk ik stuk voor stuk met zorg na in mijn eigen
stijl. Dit kost veel tijd. Denk daarbij nog aan de kosten van mijn camera’s, lenzen, computers, back-ups
en Adobe software. Ik geef dus geen korting.

De prijzen zoals vermeld op mijn website zijn met zorg samengesteld. Je investeert in de professionaliteit
en kwaliteit van mijn werk, mijn tijd, ervaring en een prachtig eindproduct.
Waarom is bruidsfotografie zo ‘duur’?

Dat is het niet! Laat ik een andere vraag stellen: waarom zou je wel een groot bedrag uitgeven aan een

(ongetwijfeld prachtige) trouwjurk die je maar 1x aan kunt, een grote bruidstaart die je opeet, liters
alcohol die genuttigd worden op jullie feest, maar zou je bezuinigen op een goede bruidsfotograaf
waarbij de foto’s de rest van je leven een belangrijke rol in jullie leven zullen spelen omdat er geweldige

herinneringen op staan? Foto’s blijven een leven lang bewaard!

Laat ik vooropstellen: het is inderdaad een investering. Maar wel een hele belangrijke! De investering die

je bij mij doet is gebaseerd op een aantal zaken: arbeidsuren (zowel op jullie dag zelf als de vele uren
aan selecteren, nabewerking en het ontwerpen van een album, afschrijving van mijn apparatuur,

verzekeringen, vervoerskosten, back up systemen, inkoopprijzen van de albums en last but not least de
BTW afdracht aan de Belastingdienst.
Ik adviseer jullie goed na te denken over het budget voor een bruidsfotograaf. Bezuinig hier alsjeblieft
niet op, want trouwfoto’s kun je nooit opnieuw laten maken dus laat het door een professional doen!

We houden een kleine bruiloft en willen graag minder dan 6 uur fotografie. Kan dat ook?

Van april t/m september neem ik op vrijdagen en zaterdagen in principe geen bruidsreportages aan voor
minder dan 6 uur. Op andere dagen en in het laagseizoen doe ik dat wel.
Bewerk je alle foto’s die we krijgen?

Ja, alle foto’s die ik lever worden bewerkt in mijn stijl waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt
toegepast op onder meer licht, kleur, contrast en uitsnede. Het wegwerken of verminderen van storende

elementen op de foto is enkel na overleg met fotografe en kan extra kosten met zich meebrengen.
Kan ik ook de ongecorrigeerde RAW bestanden krijgen?

Nee, ik lever enkel de gecorrigeerde jpeg’s aan jullie. Onbewerkte bestanden lever ik sowieso niet af,

omdat de foto’s pas helemaal ‘af’ en helemaal mijn stijl zijn, nadat ze bewerkt zijn. Ik heb met veel zorg
en aandacht de foto’s gemaakt en in mijn eigen stijl bewerkt. Dat is ook de stijl waar jullie voor kiezen
als je mij boekt. Het is daarom niet toegestaan om de foto’s zelf nog eens extra na te bewerken of bij te

snijden. Mocht je speciale verzoeken hebben m.bt.t. nabewerking, dan kun je contact met mij opnemen.
Als wij de hoge resolutie foto’s hebben, mogen we die dan bijvoorbeeld op Facebook plaatsen?

Dat mag, leuk zelfs! Je krijgt hiervoor speciale social media bestanden die al op de juiste resolutie zijn
gezet en waar mijn logo onderin staat. Naamsvermelding van mij als fotograaf is altijd verplicht bij

publicatie, omdat het auteursrecht van de foto’s bij mij ligt.

Stel dat jij onverwacht niet kunt fotograferen op ons huwelijk, wat dan?

Dat is een vraag waar je liever niet over na denkt, maar wat wel belangrijk is om te vragen. Er moet wel

iets heel ernstigs aan de hand zijn wil ik niet komen fotograferen. Een licht griepje of verkoudheid is
voor mij geen reden om thuis te blijven. Ik zal er alles aan doen om jullie huwelijk professioneel vast te

leggen! Maar het zou zomaar een keertje kunnen dat er wel iets aan de hand is waardoor ik niet kan
komen. Een stergeval in mijn eerstelijns familie, een enorm zware griep of een ongeval waardoor ik
bijvoorbeeld met letsel in het ziekenhuis lig. Ik probeer jullie zo snel mogelijk op de hoogte te stellen

van mijn situatie en zal een vervanger regelen die van alle afspraken op de hoogte is.
Krijgen we de foto’s alleen in kleur, of ook in zwart-wit?

Bij bruidsreportages krijgen jullie alle foto’s sowieso in kleur. Een selectie daarvan zet ik ook nog om
naar zwart-wit, omdat ik denk dat die foto’s nog meer knallen in zwart-wit! Bij overige reportages krijgen

jullie de gekozen digitale bestanden ALTIJD in kleur en in zwartwit. Bij zakelijke reportages wordt alles
in kleur afgeleverd in overleg kunnen bestanden ook in zwart-wit worden geleverd.
Ik zag in het portfolio van fotograaf ‘X’ van die sepia foto’s / zwart-wit foto’s met kleur details. Kun jij
dat ook voor ons doen?

Op mijn website en in mijn trouwalbums die jullie tijdens de voorgesprekken kunnen bekijken krijgen
jullie een goed beeld van mijn stijl. Dat is ook wat jullie kunnen verwachten in jullie eigen reportage. Ik
doe dan ook geen bijzondere bewerkingen op verzoek die niet bij mij passen. Datzelfde geldt ook voor

de opmaak van het trouwalbum; vooraf zien jullie precies wat jullie kunnen verwachten, en als het goed
is hebben jullie mij uitgekozen omdat mijn stijl helemaal bij jullie past.
Mogen we zelf meedenken over de indeling van het trouwalbum, of bepaal jij die?

Het album zal ik geheel naar eigen inzicht opmaken. Uiteraard hebben jullie inspraak, jullie krijgen de

foto’s van de fotoreportage, de groepsfoto’s en foto’s van het feest op uitzoekbladen meegestuurd zodat

je samen kunt kijken of je foto’s wilt wisselen, vergroten, verkleinen etc. Als van de overige foto’s een
foto niet naar wens is kun je het me laten weten en zal ik andere opties laten zien. Als jullie je wijzigingen

hebben doorgegeven ga ik het album aanpassen en stuur ik jullie een tweede proef. Als jullie akkoord zijn
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met het eindresultaat kan het album besteld worden. Gemiddeld is de levertijd vanaf het moment van

bestellen tot de levering zo’n 3 tot 4 weken.

Krijgen we een bevestiging van onze boeking, zodat we zeker weten dat je bij onze bruiloft bent?

Zeker weten. Wanneer jullie besluiten mij als fotografe voor jullie bruiloft te boeken ontvang je van mij
een boekingsdocument met alle afspraken (planning, uren fotografie, eventuele extra’s etc..) De boeking

is definitief na de aanbetaling van 30% van het totale factuurbedrag.

Onze planning is in de loop der tijd iets veranderd, maar in de vooraf gekregen boekingsdocument staat
al ‘X’ aantal uur fotografie. Mogen we dit nog veranderen?

Bij boeking is het aantal uur fotografie en zijn de bijbehorende kosten vastgelegd. Maar vaak wordt dit

al meer dan een half jaar voor de bruiloft opgesteld en getekend, dus het is logisch dat er nog iets kan

veranderen. Extra uren bijboeken is geen probleem. Extra uren worden gefactureerd op € 100,00 per
uur extra. Dit geldt trouwens zelfs nog voor de grote dag zelf. Als we vooraf 6 uur fotografie hebben

afgesproken en het uiteindelijk 8 uur blijkt te zijn wordt het pakket van 8 uur aangehouden, want dit

valt voordeliger uit voor jullie. Wanneer bij een bruidsreportage uiteindelijk minder uur afgenomen wordt
dan vooraf is afgesproken betaal je over de geannuleerde uren 30%. Annuleer je 1 maand voor de bruiloft
uren dan worden ze gefactureerd met 50%. Van april t/m september betaal je sowieso 6 uur fotografie.

Dus stel je hebt 14 uur geboekt en je wilt uiteindelijk toch maar 10 uur fotografie dan betaal je over de

4 uur die je wilt annuleren nog 30%. Dit omdat ik deze tijd voor jullie in mijn agenda gereserveerd heb.
Wordt er 1 maand vooraf besloten minder uren te willen afnemen dan wordt 50% in rekening gebracht
op de eindfactuur.

Krijgen we álle foto’s digitaal in hoge resolutie en rechtenvrij?

Jullie krijgen na de bruiloft inderdaad alle foto’s digitaal. Dit zijn niet álle foto’s die ik geschoten heb op
jullie grote dag, maar een selectie. Een selectie van de állermooiste beelden, waar jullie en jullie gasten

het allermooist/leukst/gekst op staan. Ik heb geen maximum van aantal foto’s dat ik aflever per bruiloft.

Het aantal hangt dan ook af van het aantal geboekte uren, en het aantal ‘fotogenieke’ momenten op
jullie dag. Foto’s waar jullie of gasten wegkijken of ogen dicht hebben, of ‘dubbele’ foto’s die niets
toevoegen aan de reportage haal ik er in mijn selectie tussenuit. Maar ik zorg altijd dat jullie geen
enkel belangrijk moment zullen missen. De geleverde foto’s zijn in hoge resolutie. Deze kunnen jullie
dus zelf laten afdrukken of zelf grote canvasdoeken o.i.d. van laten maken. De foto’s zijn echter NIET

geheel rechtenvrij, het copyright blijft ten alle tijde in handen van de fotograaf. Jullie mogen wel alles
met de foto’s doen, zo lang ze maar niet commercieel gebruikt worden zonder mijn toestemming. Foto’s

delen op social media is helemaal prima mits er een watermerk op de foto staat en er een

naamsvermelding van mij als fotografe is toegekend.
Bewaar je ook een back-up van onze trouwfoto’s?

Jazeker, ik bewaar alle foto’s die ik heb geschoten op jullie bruiloft, ook jaren nadat ik ze aan jullie heb

afgeleverd. Maar, er kan bij mij natuurlijk ook iets gebeuren wat ik niet in de hand heb, een inbraak of

brand… Daarom raad ik jullie zelf ook aan om direct een of meerdere back-ups te maken van jullie
trouwfoto’s. Wanneer ik de foto’s geleverd heb ben ik nooit verantwoordelijk voor het kwijtraken,

verliezen of schade aan jullie digitale fotobestanden. Ik lever ze in goede staat af en daarna is het jullie
eigen verantwoordelijkheid

