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Here is the deepest secret nobody knows

(here is the root of the root and the bud of the bud
and the sky of the sky of a tree called life; which grows

higher than soul can hope or mind can hide)
and this is the wonder that’s keeping the stars apart

 
I carry your heart (I carry it in my heart)

 
by E.E. Cummings
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Inhoudstabel



Wat ben ik blij dat jullie interesse hebben in mijn huwelijksinfobrochure! 

Ik ben Sofie, sinds 5 jaar trotse eigenaar van Sofie Fotografie.

Levensgenieter, reis-addict, yoga-lover, wannabe low-waster en gebeten door de
plantenmicrobe. 

Mijn passie om voor jullie eeuwige herinneringen vast te leggen komt vanuit eigen    
ervaring over hoe waardevol herinneringen op beeld zijn. Net daarom wil ik dit voor
jullie ook doen, die herinneringen vastleggen van momenten waarvan je pas
achteraf beseft hoe waardevol ze zijn.

Voor mij geen traditionele poseermomenten, maar het échte leven, de échte
momenten en emoties van jullie grote dag die je je later wil herinneren. De kleine
aanrakingen, knuffels, blikken, lachbuien.. die momenten terug tot leven brengen.

Daar ga ik voor om die op beeld te zetten als herinnering voor altijd. 

Hoi!



Lieve Sofie
 

WAUW WAUW WAUW! 
We hebben zonet onze prachtige foto's bekeken en we

zitten met een smile tot achter ons oren na te genieten. 
Wat zijn ze mooi! 

 
Ik denk dat we de komende dagen de galerij nog wel
enkele keren van voor naar achter en van achter naar

voor zullen bekijken 😉 
Bedankt om onze dag zo mooi op beeld vast te leggen! 

 
Bedankt om ons volledig onszelf te laten zijn op onze

trouwdag, want dat zie je zo op onze foto's! 
Bedankt om zo onopvallend elk leuk, ontroerend,

grappig en liefdevol moment te vereeuwigen. 
 

Na het zien van deze foto's, zijn we er nog meer van
overtuigd dat we ons geen betere fotograaf konden

wensen. 
 

We kijken alvast uit naar ons album! 
 
 



Waaauw, waaauwer waaaauwst!  
 

Dit is wat we hoopten. Niet alleen was onze dag
perfect. De foto’s zijn dit zeker ook! 

Wat fijn om dit allemaal opnieuw te beleven,
details te zien die we nog niet wisten. De dag te

zien vanuit jouw standpunt en door jouw
professioneel oog.

Bedankt om er bij te zijn die dag. Deze foto’s zijn
zo waardevol!  Je bent een toppertje! Merci!!

 
-



Hey Sofie,
 

We zijn omvergeblazen door de foto's. Terug die
sfeer kunnen opsnuiven van onze wondermooie
dag via de mooie beelden die jij gemaakt hebt.

Enorm bedankt daarvoor :) 
 

Ik ben enorm fan van je stijl van fotograferen, heb
je top gedaan! 

 
 
 
 
 



Wat mogen jullie van mij verwachten? Waarin beloof ik jullie 100%
commitment? 

Vanaf het eerste moment dat ik toekom tot het moment dat ik in
mijn wagen stap 's avonds, observeer ik alles rondom mij om die
momenten te fotograferen die ertoe doen. 

Mijn stijl van fotograferen kan je omschrijven als ongedwongen
storytelling. Dit wil zeggen dat ik vér weg blijf van poseerwerk, en
net de spontane momenten op beeld zet. Het zijn die momenten
die later zo veel meer vertellen over de emoties van jullie dag. 

Het zijn de momenten die jullie je waarschijnlijk niet zullen
herinneren omdat ze zo snel gebeuren, maar wel net alles vertellen
over jullie verhaal van die dag en de mensen die jullie het liefste zien.

Wanneer die beelden daarna in een mooi vormgegeven album
worden weergegeven, kunnen jullie  je dag blijven herbeleven. 

Mijn geloftes aan jullie



Mijn pakketten zijn zo samengesteld dat er voor iedere invulling en
budget een mogelijkheid is. Zelf vind ik het woord "investering" beter
passen bij het boeken van een huwelijksfotograaf. Want dit is een
investering die jullie maken voor de rest van jullie leven. Denk maar aan
de huwelijksfoto's van jullie ouders of grootouders en de emotionele
waarde die daaraan vasthangt! Dit is een eenmalige kost voor generaties
aan herinneringen. 

Maar hoe kom ik tot die prijs? In deze prijs zit veel meer inbegrepen dan
waar klanten in eerste instantie aan denken. Hieronder geef ik een
opsomming welke kosten er allemaal inbegrepen zijn in mijn reportage
die voor jullie van toepassing zijn. Op de volgende pagina kunnen jullie in
detail zien wat in welk pakket precies is inbegrepen. 

Voorbereidingstijd
Reportage op huwelijksdag

Vervoersonkosten
Selectie en nabewerkingstijd 

Back-up systeem
Gebruik professioneel fotomateriaal
Gebruik exclusieve online fotogalerij

Ontwerp en bestelling album
Verzending album

Investering



Pakket I - 1350 euro Pakket II- 2150 euro Pakket III - 2650 euro

kennismakingsgesprek

uren fotografie - aansluitend

online privé fotogalerij

verplaatsingsvergoeding (binnen Vlaanderen)

afleveren foto's digitaal hoge resolutie
(selectie door fotograaf)

preview binnen 2 dagen

6 uur 10 uur 14 uur 

Investering*

verrassingsalbum 15x15cm 

Prijzen zijn inclusief BTW *



In elk pakket zit er een linnen verrassingsalbum van 15x15cm inbegrepen.
DIt is een basisalbum van 24 pagina's waarin de grootste highlights van
jullie dag worden weergegeven.

Willen jullie liever een volwaardig trouwalbum? 

Dat kunnen jullie na afleveren van de beelden bij mij bestellen. Ik maak
voor jullie het volledige ontwerp en nadien komen we nog eens samen (of
via videobellen) om het ontwerp te overlopen en aan te passen totdat het
volledig is zoals jullie het zien. 

In het trouwalbum is er ruimte om jullie volledige verhaal weer te geven
zonder beperking van het aantal pagina's. Dit trouwalbum is een echt
erfstuk voor generaties aan herinneringen. 

Afwerking mogelijk in linnen, velvet of leder. 

Trouwalbum



Kunnen wij op een later moment nog een bijbestelling maken
van een album of prints? 

Zeker en vast! Bijbestellingen kunnen altijd geplaatst worden van
albums of prints. Is dit nu na enkele maanden, 1 jaar of zelfs 10 jaar.
Hiervoor kan je altijd nog opnieuw bij mij terecht!

Kunnen wij alle foto's van onze dag verkrijgen? Dus ook diegene
die de selectie niet gehaald hebben? 

Neen, ik maak zelf een selectie van de beste beelden en enkel deze
krijgen jullie volledig in nabewerking afgeleverd. 

Hoeveel tijd moeten we best rekenen voor de koppelshoot? Heb
jij ideetjes voor een locatie?

Reken op een uurtje voor de koppelshoot zelf, zonder de reistijd. Ik
ga graag samen met jullie op zoek naar geschikte locaties voor de
koppelshoot. Liefst ergens in de buurt van waar we ons op dat
moment begeven, maar als jullie er niet mee inzitten om een eindje
te rijden is dit voor mij ook geen enkel probleem. Geef me gerust
mee waar jullie aan denken! 

FAQ



Oh Sofie, wij willen zo graag een aantal foto's tijdens golden hour,
is dit mogelijk? 

Zeker en vast! Grote fan als ik ben van het warme licht van de
ondergaande zon, neem ik jullie met plezier eventjes weg van het
feestgebeuren om enkele foto's te maken tijdens golden hour. Jullie
hoeven hier verder niet aan te denken, als ik weet dat jullie dit graag
willen dan hou ik met veel plezier de tijd in het oog. Dit hoeft maar
een kwartiertje te duren hoor.

Wij willen graag enkele groepsfoto's maken van familie en
vrienden, hoe pakken we dit het beste aan?

Voorzie hiervoor een momentje van ongeveer 30min (zeker niet
langer) om hiervoor tijd uit te trekken. Maak op voorhand een lijstje
met combinaties die je graag zou willen, maar blijf onder de 15
combo's. Geloof me, niemand wil op zijn trouwdag een uur
spenderen aan groepsfoto's, wanneer je ook op dat moment een
glas kan drinken ;-)

FAQ



INTERESSE?
Laten we snel afspreken met een lekkere kop koffie of
thee!

Ik kijk er alvast naar uit!

                 

                    Sofie x

*De prijzen die in deze brochure vermeld staan zijn een offertevoorstel dat geldig blijft voor 1 maand na verzending via mail. 


