
Hoe fijn is het dat de fotograaf er
gewoon de hele dag bij is, de

mooiste foto’s maakt en na de
bruiloft een mooi, chique album

voor jullie maakt. Zo dierbaar om
later in terug te kijken!

 
 

Wie ik ben 
Hoi, ik ben Doris

Jullie trouwfotograaf voor de

mooiste dag van jullie leven!

Ik fotografeer jullie bruiloft puur,

ongedwongen en storytelling.

Door jarenlange ervaring,

snelheid en intuïtie fotografeer

ik de emotie, blijdschap en

liefde op jullie trouwdag. Ik

ondersteun jullie en ik ben er de

hele dag voor jullie zonder echt

aanwezig te zijn.

Maak een afspraak voor een
kennismakingsgesprek en

ontdek of wij bij elkaar passen.

 

Ik ben de hele dag aanwezig
om de reportage zo compleet

mogelijk te maken voor het
mooiste resultaat.

 

 

Ontvang in 3 weken na de
bruiloft alle foto’s digitaal in je

eigen online fotogallerij.

 

Ik fotografeer
jullie bruiloft

puur,
ongedwongen

en
storytelling!

 



Tarieven All-Inn
Voor € 2250,- ben ik de trouwfotograaf
op jullie dag. 12 uur +
Ik zal de hele dag aanwezig zijn, zo
kan ik het plaatje compleet vastleggen
en vertellen. De prijs is inclusief btw en
reiskosten in binnen Nederland.
(waddeneilanden hebben een
meerprijs)

Voor € 1800,- ben ik 8 uur aanwezig. 
Inclusief alles wat hierboven staat.

Voor € 1150,- ben ik 4 uur aanwezig. 
Inclusief alles wat hierboven staat.

Ervaringen

Doris is een lieve en professionele
vrouw met oog voor detail en oor

voor je wensen. Topper!!

Doris heeft onze bruiloft
gefotografeerd. Ze heeft prachtige
foto’s gemaakt en je hebt niet door

dat ze aanwezig is. Ik zou Doris
aan iedereen aanbevelen.



Doris was onze
trouwfotograaf in de zomer

van 2021. Ze maakt
prachtige foto’s, lekker

ongedwongen en oprecht.
 

IK KAN JULLIE HELPEN MET:

CHECK OF JULLIE
TROUWDATUM NOG

BESCHIKBAAR IS

Een toffe slideshow van jullie

trouwfoto’s om te delen met vrienden

en familie.

De mogelijkheid om dronefoto’s te

laten maken. Erg gaaf beelden van

bovenaf!

Een groot, chique fotoalbum om later

in terug te kijken. Heel dierbaar.

Twee luxe ouderalbums om later

cadeau te geven.

Jullie eigen online fotogallerij met

meer dan 500 foto’s! (ook op de app)

Vrijblijvend kennismakingsgesprek.

WHAT'S ALL-IN?
 

DE GAAFSTE TROUWFOTO’S, IK ZAL DE HELE
DAG AANWEZIG ZIJN.

MET DE MENTALE ONDERSTEUNING, IK BEN ER
TOCH EN IK HEB ZEER VEEL ERVARING.

MET DE MEEST BLIJE EN SPONTANE FOTO’S
MAAR NIET MET VAN DIE NEP OF STATISCHE

FOTO’S.
MET EEN GAVE SLIDESHOW DIE JULLIE NA DE

BRUILOFT ONTVANGEN. LEUK OM TE DELEN MET
VRIENDEN EN FAMILIE.

MET EEN GROOT, CHIQUE FOTOALBUM. EEN
DIERBARE HERINNERING EN GAAF OM TE

SHOWEN AAN DIERBARE.
MET TWEE LUXE OUDERALBUMS. LEUK OM

CADEAU TE GEVEN.
MET JE EIGEN ONLINE FOTOGALLERIJ. JE KAN

MAKKELIJK VIA DE APP BIJ JE FOTO’S. ZO KUN JE
DE FOTO’S OVERAL EN ALTIJD LATEN ZIEN.

https://www.dorisfotografie.nl/luxe-trouwalbum/

