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Pakketten
P A K K E T T E N
6 UUR FOTOGRAFIE
€1200
Bruidsreportage van 6 uur
Preview binnen 3 werkdagen
15x15 mini album met 10 spreads
(t.w.v. €125)*
Online galerij met alle foto's in hoge
kwaliteit
Tussentijds contact via mail en
telefoon
30 km reiskosten vanuit Werkendam
(daarna 0,30ct per km)

12 UUR FOTOGRAFIE
€2000

Extra uren fotografie €125 per uur
*Upgrade mogelijk

9 UUR FOTOGRAFIE
€1650

Bruidsreportage van 9 uur
Preview binnen 3 werkdagen
Online galerij met alle foto's in hoge
kwaliteit
Tussentijds contact via mail en
telefoon
Geen bijkomende reiskosten (m.u.v.
parkeer-, veer- en tolgelden)
Album 25x25 met 10 spreads (t.w.v.
€250)
Extra uren fotografie €125 per uur

Bruidsreportage van 12 uur
Preview binnen 3 werkdagen
Online galerij met alle foto's in hoge
kwaliteit
Tussentijds contact via mail en
telefoon
Geen bijkomende reiskosten (m.u.v.
parkeer-, veer- en tolgelden)
Album 25x25 met 10 spreads (t.w.v.
€250)
Extra uren fotografie €125 per uur

Levering
L E V E R I N G

Na zo'n 8 weken ontvangen jullie van
mij een online galerij. In deze galerij
kunnen de foto's bekijken en
downloaden. Mocht ik eerder klaar
zijn met jullie foto's dan krijgen jullie
die natuurlijk dan ook eerder.

De fotogalerij is een makkelijke
manier om jullie foto's aan andere
mensen te laten zien. Zolang je de
link hebt, kun je hem overal bekijken.
Ook kunnen jullie gasten zelf foto´s
downloaden. Bijvoorbeeld van
zichzelf of de complete galerij, zodat
jullie een extra back-up hebben. Hier
zullen ze wel een pincode voor nodig
hebben, zodat niet iedereen zomaar
foto's kan downloaden. De pincode
geef ik bij levering aan jullie.
De link zal minstens 6 maanden
online staan. In overleg is langer
mogelijk.

ALBUM
Willen jullie een album? Goed idee!
Foto's komen nog meer tot hun
recht in een album. Je kijkt er toch
langer naar en je slaat het sneller
even open dan dat je een map op je
laptop opent. Samen bespreken we
wat jullie willen en mooi vinden. De
opmaak en de foto's die erin komen,
gaan in overleg met jullie zodat het
album helemaal naar jullie wens is!*
*eigen opmaak is m.u.v. 15x15 mini
albums.

Questions
F A Q

ALBUMS
Maak ik ook albums? Jazeker! Ik
heb een aantal demo albums die
ik aan jullie kan laten zien. Ook is
er een hoop mogelijk qua
formaat, hoeveelheid spreads en
omslagen.

TIJDSDUUR FOTOSHOOT

SECOND SHOOTER

Ik adviseer om een uur uit te trekken
voor de fotoshoot. Hou er wel
rekening mee in jullie planning of je
nog een eind moet rijden naar de
fotolocatie. Hou ook altijd een binnen
locatie achter de hand. Ook al is het
hoogzomer, we wonen in Nederland
en het kan altijd regenen.

Ik werk niet standaard met een
second shooter, maar daar kan ik
altijd voor zorgen. Bijvoorbeeld
tijdens het aankleden als er te weinig
tijd is voor mij om bij jullie beiden
langs te gaan. Of om meerdere foto's
uit verschillende hoeken te hebben.
€100 per uur excl. reiskosten

NABEWERKING

COMPLETE GALERIJ

LEVERTIJD

Ik selecteer alle foto's zorgvuldig en
bewerk ze individueel zodat alles
uiteindelijk een mooi verhaal vormt.
Soms komt een foto beter tot zijn
recht in zwart/wit of willen klanten
juist een bepaalde foto in zwart/wit.
Dit is geen probleem, alle foto's zijn in
kleur en in zwart wit aan te leveren.

Tijdens het kennismakingsgesprek
laat ik altijd een galerij zien van een
complete bruiloft. Dat zal een bruiloft
zijn die ik in het afgelopen jaar heb
vastgelegd en zo ook is opgestuurd
naar het bruidspaar. Zo kunnen jullie
zien hoe een complete reportage
eruit ziet.

Jullie kunnen de foto's na zo'n 8
weken na jullie bruiloft verwachten.
Ik kies zorgvuldig alle foto's uit en
bewerk ze individueel totdat ze een
mooi verhaal vormen. Heb ik de
foto's eerder klaar, dan krijgen jullie
ze uiteraard eerder.

Mijn nabewerking en manier van
fotograferen zijn helemaal mijn eigen
stijl en hierin zijn geen veranderingen
mogelijk.

AFSTAND
Waar jullie ook gaan trouwen: count
me in! Afstand is voor mij geen
probleem. Trouwen jullie in het
buitenland? Stuur mij even een
berichtje voor de mogelijkheden.

BETALING
Indien jullie interesse hebben stuur
ik jullie een offerte toe.
Als jullie hiermee akkoord gaan
stuur ik een aanbetaling van €250,toe. Zodra die is voldaan staat jullie
datum vast en schrijf ik het groot in
mijn agenda! In de week na jullie
bruiloft stuur ik de factuur voor het
overige bedrag.

ZIEK?
Het kan natuurlijk gebeuren dat ik
ziek ben en niet kan komen. Ik zal
jullie zo snel mogelijk op de hoogte
brengen en een vervanger regelen
met een vergelijkbare stijl. Verder
contact blijft met mij en ik zal ook
nog steeds jullie foto's bewerken en
gewenst jullie album maken.

Over mij
O V E R

M I J

Ik ben Sarina, net geen 20-er
meer en
ik woon in Werkendam (randje
Brabant) samen met mijn man
Renko en onze 2 kids Tobias en
Danique. We hebben ook nog 2
katten (Sammy en Lizzy)
rondlopen in huis. Super gezellig
dus!
Ik hou van lekker (vegetarisch)
eten en dat doen we dus graag
samen met familie en vrienden.
Vooral tapas/borrelhapjes zijn
groot favoriet en een lekker
speciaal biertje mag dan
natuurlijk niet missen!

Begin 2013 kocht ik mijn eerste
camera. Ik was meteen verkocht!
Ik fotografeerde alles wat los en
vast zat en spendeerde uren
online met het bekijken van
fotografie video's. Na een aantal
familie en loveshoots, schoot ik in
2018 mijn eerste bruiloft. Ik was
meteen verkocht; dit is wat ik
wilde doen! Ik ging er met de
volle 100% in en ik keek niet meer
terug. In 2020 ontving ik mijn
eerste nominatie van de
bruidsfoto awards. Ik volg jaarlijks
workshops om mijzelf te blijven
verbeteren.

Thank you
T H A N K

Y O U

Bedankt dat jullie mijn brochure
hebben gedownload. Mochten jullie
nog meer vragen hebben, willen
weten of ik jullie datum nog
beschikbaar ben of een
kennismakingsgesprek willen, stuur
me dan een berichtje via het contact
formulier op mijn website of stuur
een email naar:
sarinadekkerphotography@gmail.co
m
Wie weet tot snel!
Groetjes, Sarina

Social media
VOLG MIJ OP INSTAGRAM:

@SARINADEKKERPHOTOGRAPHY

