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Yeah!!
Jullie gaan 
trouwen!’’

‘‘
Allereerst van harte gefeliciteerd met jullie verloving. 
Er moet nu een hoop geregeld worden en het vinden van een fotograaf die bij jullie past 
hoort daar natuurlijk ook bij.
In deze brochure hoop ik veel van jullie vragen te kunnen beantwoorden. Tijdens een 
vrijblijvend kennismakingsgesprek wil ik natuurlijk ook alles over jullie weten. 
Zoals; ‘‘hoe hebben jullie elkaar leren kennen, hoe was het aanzoek en hoe gaat jullie 
trouwdag eruit zien?’’
Met heel veel liefde wil ik jullie trouwdag op beeld vastleggen. Op een natuurlijke manier, 
puur, zoals jullie echt zijn. 

Liefs Manon
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Samen met de liefde van mijn leven Hein 
en onze twee kids Isa & Sef woon ik in 
Veldhoven.
Herinneringen maken met vrienden en 
familie, samen genieten van het leven, 
lekker eten, drinken en op vakantie gaan 
dat zijn dingen die ik heel graag doe.

Fotografie is voor mij een uit de hand 
gelopen hobby, ik vind het heerlijk om 
te doen. Ik word er blij van en ik krijg er 
ook nog eens heel veel energie van. 
Daarom heb ik van mijn hobby mijn werk 
gemaakt. Sinds 2019 ben ik 100% voor 
de fotografie gegaan. Ik doe nu dingen 

die ik echt graag doe en jullie trouwdag 
vastleggen valt daar zeker onder.

Door mijn liefde voor fotografie en 
ontspannen aanpak zorg ik voor foto’s 
die echt bij jullie passen. Ik hou van 
echte, pure en spontane momenten en 
deze leg ik op een ongedwongen manier 
vast.
Elke dag is voor mij weer een feestje 
en ik vier jullie trouwdag dan ook al te 
graag mee!

‘‘Ik ben Manon, een enthousiaste 
fotograaf. Ik ben opgegroeid in het 
Westland, maar voor de liefde 
verhuisd naar het Brabantse land. 
Ik moet zeggen die Brabantse 
gezelligheid bevalt mij erg goed.’’

Over mij

PAGINA 5



Mijn stijl
Natuurlijk, Puur & Liefdevol

Dit zijn de drie woorden die mijn stijl en 
ook mijzelf omschrijven.
Wanneer jullie voor een fotograaf 
kiezen is het heel belangrijk dat de stijl 
van de foto’s jullie aanspreekt. Ook is 
het belangrijk dat er een klik is tussen 
ons, daarom is een kennis-
makingsgesprek heel waardevol. 
Op deze manier kunnen wij elkaar 
beter leren kennen. Bij een 
trouwfotograaf is een goed gevoel erg 
belangrijk. Als jullie je op je gemak 
voelen zul je dat ook terug zien in de 
foto’s.

Met oog voor detail vang ik de 
mooiste momenten tijdens jullie 
trouwdag. Denk aan een liefdevolle blik 
naar jouw partner net voor het 
ja-woord, een traan bij oma tijdens de 
ceremonie, de felicitatie van jouw 
beste vriendin en het bruidsmeisje dat 
stiekem zit te gapen. 

Dat zijn de mooie momenten die ik 
graag voor jullie vastleg. 
Terwijl jullie genieten van de meest 
liefdevolle dag zorg ik ervoor dat jullie 
daar voor altijd van kunnen 
nagenieten.
Een herinnering voor altijd!
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Met oog voor detail 
vang ik de mooiste momenten 
tijdens jullie trouwdag.’’

‘‘
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6 uur fotografie € 1249,- en 250 foto’s
8 uur fotografie  € 1499,- en 300 foto’s
10 uur fotografie € 1799,- en 350 foto’s
12 uur fotografie  € 2049,- en 400 foto’s
14 uur fotografie € 2249,- en 450 foto’s

Trouwreportages beginnen vanaf € 1249,- 
voor 6 uur fotografie en minimaal 250 
bewerkte foto's in hoge resolutie in de stijl 
van Manon Fotografie.

Bij iedere trouwreportage inbegrepen:

- Kennismakingsgesprek
- Luxe houten USB-stick in een mooie bewaardoos
- Luxe linnen fotoalbum 20x20 met 16 pagina’s
- Binnen 5 dagen lever ik een preview van 10 foto's
- Binnen 6 weken ontvangen jullie alle foto's via  een online gallery
- Reiskosten binnen Nederland
- Detailgesprek 2 weken voor de bruiloft

Extra opties:

- Extra uur fotografie € 149,-
- Fotoalbum in overleg verder uit te breiden en 
  te personaliseren tegen meerprijs
- Tweede fotograaf, aanwezig op de trouwdag 
(te boeken vanaf 3 uur à €195,-, ieder extra uur is €65,-.)
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Het trouwalbum dat is inbegrepen 
bij een trouwreportage is van hele 
mooie kwaliteit. Het is een linnen 
album van 20x20 en heeft 16 
pagina’s.

Tijdens ons kennismakingsgesprek 
neem ik voorbeelden van albums en 
staaltjes mee, zodat jullie de kwaliteit 
en vormgeving kunnen beoordelen.

Samen kunnen we dan kijken wat het 
beste bij jullie past. Zo is het album 
uit te breiden met vele opties zoals 
luxere materialen, meer pagina’s en 
andere formaten. Aan de hand van 
jullie wensen kan ik een aanvullende 
offerte maken.

Nadat jullie de foto’s hebben  
ontvangen kunnen jullie zelf een 
selectie van de foto’s maken die in 
het album komen.

Ook is het mogelijk om een  
mini-album bij mij te laten maken. 
Dit is een heel leuk cadeau voor jullie 
ouders, familie, getuigen en  
ceremoniemeester.

Het trouwalbum
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‘‘Een herinnering 
voor altijd!’’
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Ik adviseer een tweede fotograaf bij 
grotere bruiloften. Wij zullen er dan 
samen voor zorgen dat er geen 
moment gemist wordt. 
Wanneer ik de gehele dag op jullie 
bruiloft aanwezig ben richt ik mij 
voornamelijk op het aankleedmo-
ment van de bruid, de eerste 
ontmoeting en alle belangrijke en 
mooie momenten die niet gemist 
mogen worden. 

Ondertussen zorgt de tweede 
fotograaf voor het aankleedmoment 
van de bruidegom en richt zich 
tijdens de ceremonie meer op details, 
familie en daggasten. 

De eerste ontmoeting, de ceremonie 
en de belangrijke momenten worden 
vanuit meerdere posities 
gefotografeerd, waardoor je een nog 
mooier beeld van de hele dag krijgt. 

De tweede fotograaf is vanaf 3 uur 
te boeken, maar jullie kunnen er ook 
voor kiezen om de hele dag twee 
fotografen te boeken. 

De foto’s worden uiteraard wel 
allemaal in de stijl van Manon 
Fotografie bewerkt. Al jullie 
voorkeuren kunnen we tijdens ons 
eerste gesprek bespreken.

Tweede fotograaf



‘‘
Deze mooie woorden mocht ik van 
eerdere bruidsparen ontvangen.

Reviews

“Manon heeft voor onze 
bruiloft prachtige foto's gemaakt: 
de communicatie was snel en 
goed. Manon is flexibel, 
responsief en luisterde goed 
naar onze wensen.”

“Een topper! Ze maakt echt 
prachtige, natuurlijke foto's. En 
snelle service! Ben er zo blij mee! 
Krijg altijd zoveel complimenten als 
ik de foto's laat zien. Manon neemt 
de lead, geeft ruimte en zorgt voor 
een fijne en relaxte sfeer. Dat zie 
je terug in het resultaat.’’

‘‘Manon zette met de foto’s 
precies de sfeer neer die we wilde 
voor onze bruiloft. Lekker ontspan-
nen, natuurlijk en in het moment. 
Het was heel fijn om met haar 
samen te werken. Ondanks de 
korte voorbereidingstijd heeft 
Manon snel geschakeld en wist ze 
precies op beeld vast te leggen 
zoals we de dag hebben beleefd. 
Een genot en fijne herinnering om 
de foto’s terug te kijken. Je bent 
een topper Manon!’’ ‘‘Manon heeft onze bruiloft gefoto-

grafeerd. We zijn onwijs blij met de 
prachtige foto’s. Ze luistert naar je 
wensen, laat je op je gemak voelen 
en weet details mooi vast te leggen. 
Daarnaast is ze rustig en 
professioneel, waardoor je niet door 
hebt dat bijna alles wordt vast-
gelegd. Iets wat wij heel fijn vonden 
op zo’n dag. We genieten nog steeds 
van het eindresultaat.’’

“Heel fijne ervaring gehad met 
Manon. Super vriendelijk en 
luistert goed naar je wensen. De 
foto’s zijn erg mooi geworden! 
We hebben een erg fijne 
samenwerking gehad.”
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We plannen eerst een kennismakingsgesprek 
zodat we elkaar beter kunnen leren kennen. 
Nadat ik op de hoogte ben van de dag-
invulling en jullie wensen, maak ik een 
offerte op maat.
Wanneer jullie akkoord gaan met de 
offerte vraag ik een aanbetaling van € 300,-. 
Na deze aanbetaling staat jullie trouwdatum 
gereserveerd in mijn agenda.

Werkwijze

Twee weken voor de bruiloft neem ik 
contact op om de laatste details te 
bespreken. Aan de hand van het draaiboek 
zetten we de puntjes op de i. 
Na de bruiloft ontvangen jullie een factuur 
voor het resterende bedrag. Na het 
voldoen van de betaling ga ik aan de slag 
met de foto's. Binnen 5 werkdagen na be-
taling ontvangen jullie een preview van 10 
foto’s en binnen 6 weken staat de complete 
reportage in een online gallery.

Bedankt voor het lezen van mijn 
trouwbrochure. Mochten er nog vragen 
zijn, neem dan gerust vrijblijvend contact 
met mij op.

Ik kijk er naar uit om jullie te ontmoeten.

Liefs Manon
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     info@manonfotografie.nl
@manonzuijderwijkfotografie

Contact

Manon Zuijderwijk fotografie

www.manonfotografie.nl
0610568397


