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Trouwen, het is overweldigend leuk! En... het is
cliché.. én daarmee waar: je komt ogen, tijd en
geheugen tekort om alles vast te leggen. Gelukkig
hebben we de foto’s nog! En wat voor een foto’s!
Deze zijn mooier dan we hadden durven
dromen en hoe langer je kijkt hoe specialer ze
worden, steeds zien we weer iets nieuws, vol
detail en met aandacht gemaakt. Maureen is
iemand waar je energie van krijgt, iemand die
je er graag bij hebt, ze heeft iets ontwapenends
waardoor je vol vertrouwen kunt genieten en
bijna vergeet dat er foto’s worden gemaakt.
Een échte aanrader!

We hadden vanaf het eerste moment een klik
met Maureen. Ze is spontaan en makkelijk in de
omgang. Erg servicegericht: Maureen kwam
vanuit Hardenberg bij ons in Utrecht langs op
gesprek met haar portfolio en ideeën voor de
bruiloft. In de maanden naar de dag toe was
ze goed bereikbaar voor vragen en dacht
goed mee over fotolocaties. Maar het allerbelangrijkste natuurlijk is dat de foto’s werkelijk
prachtig zijn geworden! Ze heeft niet alleen ons
als bruidspaar, maar ook de volledige sfeer van
de dag vast weten te leggen. Daarbij met oog
voor details die het plaatje compleet maken.
Wij raden iedereen Maureen als fotograaf aan.

Wat een topfotograaf is Maureen! Zowel in
aanloop naar, tijdens als na afloop van onze
bruiloft was ze super relaxed, en niet onbelangrijk
ze heeft belachelijk mooie foto’s gemaakt.

maureen van dijk
bruidsfotografie
persoonlijk & spontaan
We starten met een uitgebreid kennismakingsgesprek.
Ik ben benieuwd naar de invulling van jullie dag.
Meedenken met jullie planning, tips geven, we bespreken
het allemaal zodat jullie zelf kunnen bepalen hoe jullie
dag perfect vastgelegd kan worden.

bruidsfotografie
Trouwen is een dag vol emoties, blijde, waardevolle
momenten. Mooi, lief, kwetsbaar, grappig, momenten
met een lach en een traan. En dat is precies de reden
dat ik een kennismakingsgesprek belangrijk vind die
geheel vrijblijvend is in te plannen. Is er tussen ons de
klik? Dan weet je dat jullie je kunnen ontspannen tijdens
de shoot en ik jullie momenten kan vastleggen gewoon
zoals jullie zijn. Trouwfoto’s zijn een van de belangrijkste
beelden die in jullie leven worden vastgelegd.
Vanaf € 1.395,- ben 6 uur aanwezig op jullie dag. Bij elk
pakket ontvang je de geselecteerde beelden in hoge en
lage resolutie. Elk pakket kan uitgebreid worden. De prijzen
zijn inclusief de eerste 80km reiskosten, daarna vraag ik
een vast bedrag van € 65,- als vergoeding voor de
reiskosten.

wat kunnen jullie verwachten?
Mijn fotografiestijl heeft voornamelijk een journalistiek
karakter, “just the way it is” en ”spontaan”, ik regisseer weinig.
Tijdens jullie shoot stel ik me zo op dat jullie juist volop met
elkaar kunnen genieten. Uiteraard geef ik jullie de nodige
aanwijzigen, maar de shoot zal zeker relaxed & fun zijn.

na de bruiloft
Ontvangen jullie zo snel mogelijk een preview. Daarna ga
ik verder met de nabewerking van de geselecteerde foto’s.
Binnen 8 weken lever ik, de met zorg, bewerkte foto’s bij
jullie aan. Alle geselecteerde foto’s worden geleverd in hoge
en lage resolutie. Ook komen de foto’s in een online gallerij.

het trouwalbum
Een trouwalbum is een document voor het leven. Je bladert
het door en beleeft jullie dag steeds opnieuw. Daarom
horen trouwfoto’s thuis in een professioneel album van
hoge kwaliteit. Een album bestaat uit 50 pagina’s, dit zijn
25 spreads. Uiteraard kan het album uitgebreid worden
met meer spreads. Zodra het ontwerp klaar is ontvangen
jullie een digitale proefdruk en is het mogelijk om nog
een keer wijzigingen door te geven. Zodra het helemaal
naar wens is wordt het album besteld. De levertijd
bedraagt 5 tot 6 weken.

Happily
Engaged
6 UUR
• Geselecteerde foto’s geleverd in
hoge resolutie zonder watermerk
en in lage resolutie voor social media
• Online gallerij om te delen met
vrienden en familie

€ 1.395,-

totally
in love
8 UUR
• Geselecteerde foto’s geleverd in
hoge resolutie zonder watermerk
en in lage resolutie voor social media
• Online gallerij om te delen met
vrienden en familie
• Luxe trouwalbum, 30x30,
50 pagina’s incl. opbergcase en
materiaal naar keuze

€ 2.150,-

completely
happy
12 UUR
• Geselecteerde foto’s geleverd in
hoge resolutie zonder watermerk
en in lage resolutie voor social media
• Online gallerij om te delen met
vrienden en familie
• Luxe trouwalbum, 30x30,
50 pagina’s incl. opbergcase en
materiaal naar keuze
• Twee ouderalbums, 15x15, 20 pagina’s

€ 2.700,-

Marvelously
pakket
• We schrappen de uren. Van begin tot
eind ben ik er!
• Voor jullie bruiloft plannen we een 			
loveshoot
• Geselecteerde foto’s geleverd in
hoge resolutie zonder watermerk
en in lage resolutie voor social media
• Online gallerij om te delen met
vrienden en familie
• Luxe trouwalbum, 30x30,
56 pagina’s incl. opbergcase en
materiaal naar keuze
• Twee ouderalbums, 15x15, 20 pagina’s

€ 3.250,-

loveshoot
Hoe leuk is het om een fotoreportage te maken waar
jullie beide opstaan? Gewoon zomaar omdat jullie stapel
verliefd zijn, bijna nooit samen leuk op de foto staan of
nu zijn verloofd en jullie gaan trouwen! Juist als jullie gaan trouwen is dit een leuke manier om alvast te
wennen aan de camera. We zijn ongeveer 2 uurtjes op
pad. De locatie mogen jullie bepalen en ik denk gerust
met jullie mee. De foto’s kunnen gebruikt worden voor
bijvoorbeeld een save-the-date kaart of misschien wel
een grote afdruk voor in jullie huis.
Alle beelden, 50 - 100 foto’s, worden geleverd op een
usb stick in een luxe bewaarcase. Ook zet ik de foto’s in
een online gallerij die alleen voor jullie met een wachtwoord toegang geeft om zelf afdrukken te bestellen.

• 2 uur op locatie
• Geselecteerde foto’s geleverd in hoge
resolutie zonder watermerk en in
lage resolutie voor social media

€ 350,-

• Loveshoot icm jullie bruiloft
• Geselecteerde foto’s geleverd in hoge
resolutie zonder watermerk en in
lage resolutie voor social media

€ 295,-

upgrades
Willen jullie iemand verrassen met een klein album?
Of juist meer pagina’s in jullie trouwalbum? Dit is allemaal
mogelijk en kan bij elk pakket uitgebreid worden.

trouwalbum

“The book of love...” dat is een trouwalbum… maar ook
een document voor het leven! Alle albums die ik lever zijn
professioneel en van hoge kwaliteit. Alle trouwalbums zijn
voorzien van een lay-flat binding, zo komt een foto verspreid
over 2 pagina’s volledig tot zijn recht. Er zijn vele mogelijkheden
om jullie trouwalbum persoonlijk te maken, afmeting, kleur,
materiaal, tekst gestanst of geprint op de cover van het album
of zelfs een foto. Kortom, er zijn veel keuzes. Kom gerust
langs om de staaltjes en mogelijkheden te bekijken.

ouderalbum

Een trouwalbum is vaak voor jullie een belangrijk document
maar het kan ook heel leuk zijn om een klein album cadeau
te geven. Bijvoorbeeld aan jullie ouders of grootouders.
Een verrassend cadeau! Reken maar dat dit kleine album
overal mee naar toe gaat! Misschien willen jullie wel een
exact kopie van jullie trouwalbum of jullie maken een eigen
versie van 25 foto’s verwerkt in 20 pagina’s.

Prijzen trouwalbum incl. opbergcase
25 x 25
30 x 30
35 x 35

25 spreads		
25 spreads		
25 spreads		

Extra spread in het trouwalbum
Tekst op de cover van het album of case
Een uur extra fotografie bijboeken

€ 485,€ 535,€ 585,€ 20,€ 30,€ 125,-

Prijzen ouderalbum
15 x 15		
10 spreads
zelf 25 foto’s uitzoeken
15 x 15		
25 spreads
opmaak gelijk aan jullie trouwalbum

Opbergcase voor ouderalbums
Extra spread in het ouderalbum

€ 99,€ 195,-

€ 35,€ 10,-

datum reserveren
Zijn jullie enthousiast en hebben besloten om mij te kiezen als
jullie bruidsfotograaf? Neem dan contact op en we plannen
een afspraak in. Pas na het ondertekenen van de bevestiging
en het voldaan van de aanbetaling van € 350,- is jullie datum
definitief. Bel me gerust als er nog vragen zijn.

info@maureenvandijk.nl
06 837 90 551

maureenvandijk.nl

Volg mij op Facebook en Twitter

De prijzen gelden vanaf 1 september 2018. De prijzen kunnen zonder
aankondiging worden gewijzigd. Alle prijzen zijn inclusief btw.

