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Allereerst proficiat met het voornemen te gaan trouwen, hieronder vinden jullie informatie 
betreffende deze prachtige dag.

Hoe lang ik aanwezig ben en hoe de uren in te vullen is geheel afhankelijk van jullie 
pakketwensen. Tijdens een voorbereidingsgesprek bij jullie thuis bespreken we de wensen en 
de mogelijkheden.


Er is keuze uit de volgende pakketten;


Pakket GOLD 775,-

6 uur fotograferen (Bv; Ophalen van de bruid, aankomst gemeentehuis, huwelijksvoltrekking, 
bruidsreportage.) Album 22x22 inclusief opmaak in overleg.


Pakket DIAMOND 975,-

8 uur fotograferen (Bv; Make-up, ophalen van de bruid, aankomst gemeentehuis, 
huwelijksvoltrekking, bruidsreportage, receptie.) Album 22x22 inclusief opmaak in overleg.


Pakket PLATINUM 1375,-

12 uur fotograferen (Bv; Make-up, ophalen van de bruid, aankomst gemeentehuis, 
huwelijksvoltrekking, bruidsreportage, receptie, diner en start feestavond.) Album 30x30 
inclusief opmaak in overleg.


Voor ieder extra uur wordt 75,- in rekening gebracht.


Alle paketten zijn inclusief;

• Professionele nabewerking van de foto’s, op kleur contrast, helderheid en conversie naar 

zwart wit of de vintage style.

• Alle bewerkte foto’s hoge resolutie 300ppi op USBstick 

• Videoslideshow van een aantal foto’s van de reportage met “jullie” liedje 

• Online gallery met download in hoge resolutie zodat je meteen kunt delen met familie en 

vrienden.

• Reiskosten en reistijd binnen Nederland.

• Voorbereidingsgesprek en altijd tussentijds overleg mogelijk.


Optie LUXE TROUWALBUM

De prijs hiervan is afhankelijk van het formaat en type album, indien gewenst kan ik hier meer 
informatie over toesturen.


Optie LOVESHOOT

Het is ook mogelijk vooraf een loveshoot te boeken. Op deze manier kunnen jullie alvast 
kennismaken met mijn manier van fotograferen en ervaren jullie  een beetje wat jullie te 
wachten staat op de bruiloft zelf. 

Een loveshoot duurt ongeveer 1,5 a 2 uur op een door jullie zelf gekozen locatie. 

Kosten zijn 150,- inclusief 10 professioneel nabewerkte foto’s digitaal. Deze foto’s kan je oa 
gebruiken voor ‘save the date kaartjes, uitnodiging, bedankkaartje of als foto op het 
gastenboek. 

Kiezen jullie voor een loveshoot dan krijgen jullie vervolgens 75,- korting op het gekozen 
pakket. (Reiskosten loveshoot 0,35 per kilometer buiten Doetinchem) 

Voor het reserveren gelden de Algemene voorwaarden van Fototasch, deze zijn te vinden op mijn website 
www.fototasch.nl 


