
Foto’s zijn het geheugen van het verleden 
voor de toekomst. Herinneringen die weer 

ontwaken bij het bekijken van het album. Leuke 
verhalen om door te geven aan de kinderen en 

kleinkinderen, zoveel jaren later met het 
prachtig album op de schoot. 

Tijdloos, bijzonder, persoonlijk. 
Elke keer je de foto’s weer bovenhaalt, komen 

de mooie emoties van die dag weer boven. 







Platinum+1 

Als aperitief gaan we op pad en doen we een   
verlovingsshoot om de camera gewoon te worden 
en elkaar te leren kennen. Op jullie trouwdag, ben 
ik erbij vanaf het moment dat jullie jullie klaar-
maken, tot de schoenen na een lange dag uitgaan 
op de dansvloer.  Jullie mooiste dag kunnen we zo 
verhalend vastleggen. 
Van al deze mooie beelden maken we een 
echt groot album dat de dag weergeeft in al zijn 
glorie. 
Met het album krijgen jullie ook de finale digitale 
foto’s aangeleverd in een prachtige verpakking. 

1800 euro

Is jullie trouw over 2 dagen? Dan is er een toeslag van 30%



Platinum+2 

Jullie zijn met twee dus wij ook.
Twee fotografen. In de ochtend één bij de bruid 
en één bij de bruidegom. Zo leggen we ook alles 
vast  wat jullie niet van elkaar zien. 

Met twee kunnen we ook meer invalshoeken 
vastleggen, wat ons toelaat om nog meer unieke 
beelden te maken de hele dag door.  
Alles wat in het platinum+1 pakket is inbegrepen 
zit ook in het Platium+2 pakket.

2500 euro

Is jullie trouw over 2 dagen? Dan is er een toeslag van 30%



Buitenland

Parijs, Dubai of Bonaire hebben 
geen geheimen meer voor ons, 
maar we krijgen er niet genoeg 
van.  
Trouwen jullie in het buiten-
land ? Stuur ons een mailje met 
wat extra info en dan maken 
we jullie graag een 
specifieke offerte op.



Eenvoud



Goud

Het gouden pakket  legt de mooiste momenten van jullie 
trouwdag vast, net als in het platinum pakket. 
Ook hier zijn we er bij van bij het aankleden en gaan we 
door tot de receptie. 

Het enig dat jullie dus echt missen zijn sfeerfotos van de 
receptie en een foto van de openingsdans. Als jullie dat 
niet zo erg vinden dan is dit pakket echt iets voor jullie. 

Een herinneringsalbum samen met de finale digitale 
files krijgen jullie enkele weken later mooi verpakt 
aangeleverd. 

1500 euro



Houden jullie van leven-
dige, speelse, kleurrijke 
beelden? Of heb je het 
meer voor intieme en 
romantische zwart-wit 
beelden? Ik zorg dat 
jullie  een brede waaier 
aan beelden krijgen.



Hoog in de lucht.
Een andere perspectief
Met onze drone kunnen we 
unieke beelden maken op loca-
ties die er voor geschikt zijn. 



Jullie ontvangen een gepersonaliseerde USB-stick waar-
op alle digitale bestanden staan. Dit alles wordt geleverd 
in een mooie bewaarverpakking die jullie samen met 
het album ontvangen. 





Extra
Fotopaal 

Ongelimiteerd aantal prints en accesoires inbegrepen.
Diverse printformaten mogelijk.
Gepersonaliseerde scherm en print layouts.

€650 euro 
Indien we die dag al aanwezig zijn als fotograaf, krijgen jullie €200 euro korting, wat de  
huurprijs op €450 euro brengt.



Waarom maak ik standaard een album?

Wie zegt dat je binnen 20 jaar de digitale files nog zal kunnen openen? De 
digitale revolutie gaat pijlsnel. Een kwalitatief kleurvast album kunnen jullie 
binnen 20 jaar wel nog bovenhalen om de trouwjurk van oma te laten zien 
aan de kleinkinderen. Daarom zit er bij elk pakket een mooi album, in su-
perieure printkwaliteit op gesatineerd papier.

Formaat  30x20
Paginas   24 bladzijden
Afwerking   lederen cover
Bladen  Professioneel gesatineerd fotopapier
   



The Love Album.

Een prachtig album met dikke pagina’s en prachtige printkwaliteit. 

Basis Formaat  30 x 30 
Bladen   Extra verdikt
Basis aantal paginas   start vanaf 30 bladzijden 
Basis Afwerking   Lederen cover 



Stijn Vandenbussche
0486/57 58 83
info@trouwfotografie-in-beeld.be


