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 B E E L D E N D  F L O O R



D E  M O O I S T E  D A G . .

Het is de mooiste dag van je leven
en je doet het maar één keer…

 
TROUWEN

 
Een dag waar jullie ontzettend
lang naar uit hebben gekeken, een
dag waar maanden planning aan
vooraf is gegaan: alle-details-
kloppen. 
 
Daar hoort natuurlijk een fotograaf
bij! Dan ben je bij mij aan het juiste
adres! 
 
Samen met jullie ga ik in gesprek
om de wensen & verwachtingen
duidelijk te krijgen. 
 
Om zo deze prachtige dag op z'n
mooist vast te kunnen leggen.



Op het moment dat je geïnteresseerd bent in een bruiloft reportage bij
Beeldend Floor, maken we een afspraak om in gesprek te gaan over jullie
bruiloft. In dit gesprek kijken we naar wat jullie verwachting zijn en wat ik
hierin kan betekenen. 
 
Daarnaast kijken we of het 'klikt'. Dit laatste vind ik persoonlijk erg
belangrijk. Goed met elkaar overweg kunnen is natuurlijk zeer gewenst
tijdens jullie mooie dag. Achteraf moet het terug kijken op de foto's je een
goed gevoel geven. 
 
Zijn onze verwachtingen overeenstemmend, is er een goede sfeer en
besluit je de trouwreportage te boeken? Super leuk! Het enige wat we
dan nog doen is een contract opstellen waarin onze afspraken zwart op
wit staan. Dit kan je rust bieden: zo gaat het worden.

-  H e t  g e s p r e k  -



JOSÉ  VAN D I J K

"Floor heeft onze
trouwfoto's gemaakt, en

wij zijn verkocht! Wat een
ontzettend leuke meid,
vriendelijk en spontaan
waardoor je vanzelf een

glimlach op je gezicht
krijgt! Ze zit vol met

orginele ideeën en staat
open voor nieuwe, zodat

je niet persé de
'standaard' foto's krijgt. Ze

heeft inzicht en verstaat
haar vak goed. Ook waren

de foto's héél snel klaar!
Bij een volgende

gelegenheid willen we
Floor graag weer, Topper!"

Love, always..



Wat kun je
verwachten?

 

Op het moment dat je bij Beeldend
Floor een trouwreportage boekt, kun je
het volgende verwachten:
 
Een face-to-face gesprek waarin we
jullie wensen bespreken.
 
Het vooraf 'scouten' van de locatie door
mij, om zo de beste foto plekken te
ontdekken. (Binnen een straal van 15 km
vanuit Tilburg en alleen bij de MIDI en
MAXI pakketten.)
 
Een loveshoot op de dag zelf. (Alleen bij
de MIDI en MAXI pakketten.
 
Achteraf selecteer ik de foto's uit en
bewerk ik deze één voor één. Deze
ontvang je vervolgens digitaal in kleur.
 
Eventueel te bespreken extra's, zoals:
een linnen fotoalbum, een luxe USB
en/of een glazen herinneringsbox met
daarop jullie namen en datum.



"Floor gekozen als onze fotografe.
Gekozen voor een loveshoot en foto's op
het feest. Wij zijn ontzettend blij met het
resultaat! Floor is erg goed in haar werk.

Ze stelt je op je gemak, waardoor het
maken van foto's niet ongemakkelijk voelt.

Ook denkt ze mee en overlegt alles!"
 

Lisa
 & 

Burak

T H E Y ' R E  G E T T I N G  M A R R I E D



S U N R I S E  L A G O O N  H O T E L ,   W E S T W O O D ,  S O U T H  C A R O L I N A

MINI
€499,-
Maximaal 3 uur fotograferen
Minimaal 100 professioneel
bewerkte foto's in kleur
digitaal afgeleverd.
 
 
 
MIDI
€999
Maximaal 5 uur fotograferen.
Minimaal 200 professioneel
bewerkte foto's in kleur
digitaal afgeleverd.
Loveshoot op de dag zelf.
Scouten van de locatie.
Fotoalbum met de 20 beste
foto's gekozen door jullie.
USB met alle foto's.
 
 
 
MAXI
€1499,-
De gehele dag fotograferen.
Minimaal 400 professioneel
bewerkte foto's in kleur
digitaal afgeleverd.
Loveshoot op de dag zelf.
Scouten van locatie.
Alle extra's! (zie volgende
bladzijde)

 

Tarieven



Extra's
 
Nadat jullie prachtige dag
helaas weer voorbij is,
wil je er natuurlijk maar al te
graag op terug kijken.
 
Dit kan! Hier bied ik 
verschillende producten
voor aan.
 
Onder andere een glazen
herinneringsbox met daarop
jullie namen en datum,
een luxe USB én een
luxe album met daarin
de 20 mooiste foto's.
Jullie namen en datum zijn
uiteraard gegraveerd in de
kaft!
 
En niet geheel onbelangrijk:
het fotoalbum en de USB
passen perfect in de
herinneringsbox.
 
De 'extra's' zitten
inbegrepen
bij het MAXI pakket.
 
Wil je een specifieke extra
toevoegen in een ander
pakket? Ook dat is mogelijk.
Vraag hiervoor naar de
voorwaarden.
 



"Today a bride, 
tomorrow a wife."



Beeldend Floor
www.beeldendfloor.nl

contact@beeldendfloor.nl

06 440 46 173


