
Een goede fotografe is een investering. Maar zo waardevol. Want hoe cliché het ook 
klinkt: de ringen zitten straks om jullie vingers, de taart is op, de jurk in de kast, maar 
gelukkig hebben jullie de foto’s nog!

Onderstaande pakketten z� n naar eigen wens uit te breiden. Door b� voorbeeld extra 
uren fotografi e of een luxer foto-album. De extra’s licht ik graag toe in een persoonl� k 
kennismakingsgesprek. 

Een ding is in ieder geval zeker: wanneer jullie een betrokken fotografe zoeken die 
alt� d alles geeft om jullie dag perfect vast te leggen ben je b�  m�  aan het juiste adres. 
Ik geloof dat een persoonl� ke betrokken fotografe b� draagt aan een mooie spontane 
bruidsreportage. 

Wat kost een professionele bruidsreportage:

Tarieven 
bruidsreportages

PAKKET 1 PAKKET 2 PAKKET 3 PAKKET 4

1325 1525 1725 1925€ € € €

Kennismakingsgesprek 
incl. draaiboek

Kennismakingsgesprek 
incl. draaiboek

Kennismakingsgesprek 
incl. draaiboek

Kennismakingsgesprek 
incl. draaiboek

6 uur fotografi e 8 uur fotografi e 10 uur fotografi e 12 uur fotografi e

Alle geselecteerde en 
bewerkte foto’s in hoge 

resolutie op USB

Alle geselecteerde en 
bewerkte foto’s in hoge 

resolutie op USB

Alle geselecteerde en 
bewerkte foto’s in hoge 

resolutie op USB

Alle geselecteerde en 
bewerkte foto’s in hoge 

resolutie op USB

Sneak preview Sneak preview Sneak preview Sneak preview

Foto-album 30x25 cm
 incl. 150 pagina’s

Foto-album 30x25 cm
 incl. 150 pagina’s

Foto-album 30x25 cm
 incl. 150 pagina’s

Foto-album 30x25 cm
 incl. 150 pagina’s

Tarieven z� n incl. btw en 
geldig voor trouwseizoen 

2023 - 2024
Op deze tarieven z� n m� n 

algemene voorwaarden 
van kracht: in te zien 

op.nicoleermen.nl. 

Detailgesprek vlak 
voor jullie trouwdag

Detailgesprek vlak 
voor jullie trouwdag

Detailgesprek vlak 
voor jullie trouwdag

Detailgesprek vlak 
voor jullie trouwdag

+/- 300 foto’s +/- 400 foto’s +/- 500 foto’s +/- 600 foto’s

Online foto-aftermovie* Online foto-aftermovie* Online foto-aftermovie* Online foto-aftermovie*

2 ouderalbums 24x20 cm
(identiek aan 30x25 album)

2 ouderalbums 24x20 cm
(identiek aan 30x25 album)

2 ouderalbums 24x20 cm
(identiek aan 30x25 album)

2 ouderalbums 24x20 cm
(identiek aan 30x25 album)

Reiskosten** Reiskosten** Reiskosten** Reiskosten** 

Extra uur fotografi e    € 100

Upgrade album              v.a. € 200
Online foto-aftermovie zelf samenstellen en 
keuze of deze wel of niet online komt*** € 100

Reiskosten buiten een straal van 30 km 
postcodegebied 5056 (per kilometer)  € 0,45

Indien van toepassing: parkeerkosten

* Een online foto-aftermovie komt alt� d online op www.nicoleermen.nl. De online 
foto-aftermovie wordt door m�  zelf samengesteld.  Wil je de aftermovie zelf 
samenstellen en de keuze hebben of deze wel of niet online komt dan betaal je 
daarvoor een meerpr� s van € 100,-.

** Reiskosten inbegrepen in een straal van 30 km vanaf postcodegebied 5056. 
Daarbuiten € 0,45 p/km

*** One-day-edit alleen mogel� k i.c.m. 10 uur fotografi e

Videogra� e (one-day-edit)***

De sterretjes

Eventuele extra kosten

De naam zegt het eigenl� k al: ‘one-day-edit’, dit is een videoclip van 
jullie trouwdag die dezelfde dag nog klaar is! Tof om het feest mee 
te openen. Zo zien ook de avondgasten hoe jullie dag geweest is. 
Ik neem die dag een videograaf mee die deze b� zondere videoclip 
dezelfde dag nog klaar heeft. 

Andere mogel� kheden m.b.t. videografi e (zoals een lange trouwfi lm) 
z� n ook mogel� k. Dit licht ik graag toe in een kennismakingsgesprek.

825€
Dezelfde 

dag klaar!

Uniek en zo 
bijzonder!

2023 - 2024


