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YOU  S A I D 
Ten eerste wil ik jullie van harte feliciteren met 
jullie verloving! 

Vanaf nu kunnen jullie gaan beginnen met 
het plannen van jullie bruiloft en gaan jullie 
toeleven naar een van de mooiste dagen van 
je leven. 

Een dag als deze wil je nog jarenlang kunnen 
herbeleven en that’s where I step in. Want ter-
wijl jullie genieten zal ik alle momenten voor 
jullie vastleggen. 

Yes



W E R K W I J Z E
Hi there! Toen ik de keuze maakte om van hotelmanagement over te stappen naar 
de fotovakschool had ik maar één doel: bruidsfotograaf worden. Mijn interesse in 
fotografie begon dan ook voornamelijk bij documentaire fotografie, pure/opre-
chte momenten vastleggen, ongedwongen en niet gestaged. En dat maakt bruids-
fotografie voor mij zo mooi; het juiste moment pakken en vastleggen. 

De emoties tussen jullie maar ook de emoties van jullie familie en vrienden. Ik sta 
de hele dag vol energie alles in de gaten te houden om deze momenten voor jullie 
eruit te pakken en te vangen. Ik vind het heel leuk om jullie te leren kennen en plan 
dan ook altijd vrijblijvend een kennismakingsgesprek in. Zodat we samen kunnen 
kijken of het een goede match is.

Tijdens de dag zullen jullie mijn 
aanwezigheid amper merken. Maar 
na het opleveren kunnen jullie weer 
eventjes terug in de tijd en de hele 
sfeer van de bruiloft weer terug 
voelen!



P A K K ET  1
Simplicity

-	 6	uur	fotografie

-	 Fotoalbum	van	20x20	met	5	spreads	van	jullie	
	 favoriete	foto’s	

-	 minimaal	200	foto’s	aangeleverd	in	hoge	resolutie		
	 in	een	persoonlijke	online	galerij	+	slideshow

-		 Binnen	een	week	een	preview	van	circa	30	foto’s	

€1050



P A K K ET  2
full day

-	 8	uur	fotografie

-	 Fotoalbum	van	20x20	met	5	spreads	van	jullie	
	 favoriete	foto’s	

-	 minimaal	270	foto’s	aangeleverd	in	hoge	resolutie		
	 in	een	persoonlijke	online	galerij	+	slideshow

-		 Binnen	een	week	een	preview	van	circa	30	foto’s	

€1400



P A K K ET  3
all out

-	 10	uur	fotografie

-	 Fotoalbum	van	30x30	met	20	pagina’s	van	jullie	
	 favoriete	foto’s	

-	 minimaal	350	foto’s	aangeleverd	in	hoge	resolutie	in		 	
	 een	persoonlijke	online	galerij	+	slideshow

-		 Binnen	een	week	een	preview	van	circa	30	foto’s	

-		 Loveshoot	van	45	minuten	enkele	maanden	voor	de		 	
	 bruiloft	t.w.v.	195	(inclusief	15	HR	beelden).

€1750



P A K K ET  4

-	 12	uur	fotografie

-	 Fotoalbum	van	30x30	met	20	pagina’s	van	jullie	
	 favoriete	foto’s	

-	 minimaal	420	foto’s	aangeleverd	in	hoge	resolutie	in		 	
	 een	persoonlijke	online	galerij	+	slideshow

-		 Binnen	een	week	een	preview	van	circa	30	foto’s	

-		 Loveshoot	van	45	minuten	enkele	maanden	voor	de		 	
	 bruiloft	t.w.v.	195	(inclusief	15	HR	beelden).

€2100

don’t  miss a second



-	Wil	je	meer?	Dat	kan	natuurlijk	ook!	Voor	elk	
uur	extra	reken	ik	€175.	
-	Alle	pakketten	zijn	inclusief	een	
videocall	of	persoonlijk	gesprek	kort	voor	de	
bruiloft.	Zodat	we	alle	details	nog	een	keer	
goed	kunnen	doornemen.	
-	Een	second	shooter?	Ook	dit	is	
mogelijk,	neem	hiervoor	even	contact	op.
-	Een	bruiloft	in	het	buitenland?	Yes	please?!	
Omdat	dit	maatwerk	is	bespreek	ik	graag	
samen	jullie	wensen.
-	Alle	pakketten	zijn	inclusief	reiskosten	bin-
nen	100	KM,	daarbuiten	reken	ik	€0,25	per	
KM.



LET ’ S 
MEET !

Ik	hoop	jullie	snel	te	ontmoeten	tijdens	een	persoonlijk	
gesprek	onder	het	genot	van	een	kopje	koffie	en	iets	lekkers!

E: info@kikivandam.com
T:	0642991789

www.kikivandam.com

mailto:info%40kikivandam.com?subject=Interesse%20trouwfotografie
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