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Marleen Serné Photography 

Gefeliciteerd met jullie verloving. Wat mooi dat jullie elkaar het ‘ja-woord’ 
willen geven. Deze mooie en bijzondere momenten vastleggen is wat ik het 

allerliefste doe op jullie trouwdag. 

Ik neem jullie graag mee door mijn werkwijze.

Twijfel niet om contact op te nemen:

+31 6 2556 2463
marleen@marleenserne.nl
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Voor de bruiloft

Datum 
Allereerst is het doorgeven van de datum belangrijk. Als er een datum is gekozen, laat het 
mij dan zo snel mogelijk weten, dan reserveer ik die in mijn agenda. De dagplanning hoeft 
dan nog niet rond te zijn.

Ontmoeten
Een fijne band met jullie als bruidspaar vind ik erg belangrijk. Daarom bel of  Facetime ik 
graag met jullie. Mocht het lukken om elkaar in het echt te ontmoeting, dan heeft dat mijn 
voorkeur. Dan drinken we samen wat en spreken we de dag en jullie wensen door. 

Investering
Een trouwreportage zorgt dat jullie mooie dag vereeuwigd wordt. Om een inschatting te 
krijgen van de totale kosten staat hieronder een tabel. De pakketten starten vanaf  6 uur 
fotografie. Een uurprijs bestaat uit één uur fotografie inclusief  de daarbij behorende 
nabewerking van de foto’s. Ook zitten hier de afleverkosten van de foto’s bij inbegrepen. 
Er wordt altijd gerekend op het minimum aantal foto’s dat ik jullie kan garanderen. 
Meestal zitten daar meer mooie foto’s bij, dan lever ik die uiteraard ook aan jullie zonder 
extra kosten. Onderstaand de prijzen inclusief  B.T.W.

Aantal uren fotografie: 
Minimum aantal foto’s: 
Prijs: 

6 
180 
€1200,-

Aantal uren fotografie: 
Minimum aantal foto’s: 
Prijs: 

10
300 
€2000,-

Losse uren zijn bij te boeken voor €215,- per uur. 
Minimum aantal foto’s per uur: 30

Pakket 1 Pakket 2

Extra uren

Aftermovie 
5 minuten aftermovie met sfeerbeelden. Dit kan alleen sfeerbeeld zijn, maar kan ook 
afgewisseld worden met foto’s tussendoor. Het filmen, editen en een assistent bij een 
pakket van 10 uur: €700,- 

Externe videograaf
Het inhuren van een externe videograaf  is ook mogelijk. Dit kan ik organiseren voor 
jullie. De prijs hangt af  van de videograaf  en van jullie wensen. 
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Tweede fotograaf: 
Meestal fotografeer ik alleen, maar bij grotere bruiloften is het soms aan te raden om een 
tweede fotograaf  mee te nemen. Dit kan ik voor jullie regelen. Ook hier hangt de prijs af  
van het aantal uren en foto’s.   

Planning en details 
Voor iedere bruiloft heb ik een document waar alle informatie in staat wat wij 
bespreken. Deze vul ik zorgvuldig in. Enkele onderwerpen zijn: de dresscode, is er een 
weddingplanner? Waar en wat eet en drink ik die dag en een logistiek vervoersplan als 
de trouwdag op meerdere locaties is. Tijdens het bespreken van deze details en 
invullingen kan ik ook tips geven om tot een zo mooi mogelijk fotoresultaat te komen. 

Boudoir
Sommige bruiden willen graag een momentje nemen 
voordat de jurk aangaat om boudoir foto’s te maken. Een 
uitgebreid boudoir fotomoment duur ongeveer een uur. 
Uiteraard zou je er ook voor kunnen kiezen om alleen 1 
mooie foto te maken. Dat is totaal aan jou. Mocht je hier 
nog over twijfelen, laat het me weten, dan kan ik uiteraard 
meedenken. Om de boudoir shoot in alle rust te laten 
verlopen kan ik aanraden om de namiddag voor de bruiloft 
deze shoot in te plannen. 

Tips bijvoorbeeld:
Op trouwfoto’s zijn veel handen te 
zien. Foto’s van jullie samen en van 
de trouwringen. Olie daarom de 
handen 3 dagen voor de bruiloft in 
voor een gezonde en verzorgde 
uitstraling. 

Moodboard
Sommige bruidsparen hebben een moodboard gemaakt op Pinterest of  hebben een 
aantal foto’s opgeslagen ter inspiratie. Deel die met mij, zo kan ik jullie stijl nog beter 
begrijpen. 

Vier weken voor de bruiloft
Als de opdracht is bevestigd en wij overeen zijn gekomen over het aantal uren en prijs 
zal de eerste factuur, 30% van het vooraf  afgesproken bedrag, verstuurd worden, wat 4 
weken voor de bruiloft overgemaakt dient zijn. Ook worden binnen deze vier weken de 
laatste details besproken met jullie, de weddingplanner of  de ceremoniemeester. 

Trouwfoto’s Den Bosch

Boudoir shoot in Parijs, Frankrijk
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Tijdens de bruiloft

Genieten
Door onze goede voorbereiding kunnen jullie volledig genieten van jullie dag. 

Mijn aanpak
De reden waarom ik fotograaf  ben geworden is omdat er veel mooie momenten in het 
leven zijn. Vaak is het een combinatie van de chemie tussen mensen en een mooie 
omgeving. Een bruiloft is daarin een sprankelende dag. Ik kijk veel om mij heen hoe onder 
andere het licht valt.  
Mijn aanpak is daarom meer documentair. Mijn stijl is natuurlijk, ik laat het moment zijn 
zoals het is, en geef  soms kleine aanwijzingen zodat het beeld nog mooier wordt. Zo leg ik 
de sfeer van de dag vast. 

Camera’s
Tijdens de bruiloft neem ik twee camera’s mee. Beide met voldoende geheugenopslag 
voor de hele dag. Iedere 3 tot 4 uur maak ik een back-up van de geheugenkaarten op mijn 
harde schijf, zodat de foto’s altijd op twee locaties staan. Door de twee camera’s, geheugen 
back-up en voorbereiding kunnen jullie zorgeloos genieten van de trouwdag. 

Extra uren
Mochten jullie op de trouwdag nog besluiten om extra fotografie uren bij te boeken, en ik 
aangeef  dat dat lukt, kunnen we dat doen. Die uren zullen dan bij de laatste factuur 
worden berekend. 

Ceremonie in Versailles, Frankrijk
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Na de bruiloft

Voorproefje
Een aantal dagen na de bruiloft ontvangen jullie van mij een voorproefje. Een aantal 
mooie foto’s die jullie alvast kunnen zien en delen. 

Resultaat
Binnen 4 weken worden de foto’s bewerkt en opgestuurd. De foto’s worden zorgvuldig 
geselecteerd en bewerkt. Jullie ontvangen de foto’s op een USB stick per post. Mochten 
jullie dat anders willen, kan dat ook via Wetransfer of  Dropbox. Dit kan aangepast 
worden naar jullie wensen. 
De foto’s bewerk ik in kleur of  in zwart-wit. Ik kies welke bewerking het mooiste is per 
foto. Zo krijgen jullie een mooie afwisseling van kleur en zwart wit. 

Laatste factuur
Jullie ontvangen binnen een week na de bruiloft de factuur met de laatste 70% van het 
afgesproken bedrag. Daar komen de gemaakte reis- en parkeerkosten bij. Mochten er op 
de trouwdag extra uren zijn bijgeboekt, worden die hier ook berekend. 

Fotoboek
Een fotoboek kan ik na afloop samenstellen. Voorafgaand kiezen we samen de foto’s die 
jullie in het album willen hebben, en dan geef  ik het album vorm. De prijs hiervan hangt 
af  van het aantal bladzijden en foto’s. 

Fotoprints
Willen jullie foto afdrukken laten 
maken? Daar kan ik jullie bij helpen. 
Is er bijvoorbeeld een foto die jullie 
het áller mooist vinden? Die kan ik 
laten afdrukken en inlijsten. Hier kan 
ik jullie uiteraard bij helpen en dit 
voor jullie regelen. 


