
Bruidsfotografie met passie

Echte momenten, sfeer en emotie. Foto’s die altijd blijven.



Jullie gaan trouwen! Wat gaaf! 
Aller eerst van harte gefeliciteerd. 
Het grote voorbereiden is 
begonnen en dat is al super leuk!
Nu willen jullie natuurlijk de 
grote dag vast laten leggen 
zodat jullie ook als alles alweer zodat jullie ook als alles alweer 
voorbij is nog vaak kunnen 
na genieten.
 
Wil je pure, kleurrijke en 
sprankelende foto's op een 
mooie ongedwongen 
manier zonder stijf te poseren? manier zonder stijf te poseren? 
lees dan snel verder.

Ik streef er naar om het voor jullie 
ook betaalbaar te houden. 
Afhankelijk van jullie wensen en de 
tijd die er gefotografeerd moet 
worden, heb ik verschillende pakketen. 



Een fotograaf op jullie bruiloft is 
eigenlijk wel net zo belangrijk als 
de mooie jurk of dat perfecte pak. 
Dat mooie moment, de kus of juist 
die ene blik van de bruidegom naar 
de bruid, die wil je niet missen. 
Ook de momenten die je zelf als Ook de momenten die je zelf als 
bruidspaar niet mee krijgt op 
zo'n dag zijn waardevol om later 
op de foto's terug te zien. 
Dit zijn dingen die je niet kan 
regiseren of even opnieuw kan doen.

Bij Foto Joke ben je hiervoor aan 
het juiste adres! het juiste adres! 
Professionele foto's van jullie 
mooiste dag. 
Mooie foto's, volledig zoals jullie 
zelf zijn. Het is jullie dag en jullie 
moeten je er goed en ontspannen bij 
voelen. 

Bruidsfotografie



Pakketten:
Pakket S: €399.-
- Foto’s ceremonie en reportage (max 2 uur)
- Alle foto’s op hoge resolutie inclusief 
  nabewerking op USB stick.

Pakket M: €799.-
- Foto’s ontmoeting, reportage, ceremonie en
  groepsfoto’s (max 6 uur)  groepsfoto’s (max 6 uur)
- Minialbum 20x20
- Foto’s op hoge resolutie inclusief 
  nabewerking op USB stick 
- Reiskosten tot 100km

Pakket L: €1299
- Foto’s aankleden, ontmoeting, reportage, 
  ceremonie en groepsfoto’s (max 8 uur)  ceremonie en groepsfoto’s (max 8 uur)
- Fotoalbum 30x30 of 30x40
- Loveshoot
- Foto’s op hoge resolutie inclusief 
  nabewerking op USB stick.
- Reiskosten tot 100km

Dit zijn enkele voorbeelden. Andere wensen 
zijn altijd bespreekbaar. Ik maak dan een zijn altijd bespreekbaar. Ik maak dan een 
prijs op maat. 



Luxe Fotoboeken

Al mijn fotoalbums worden met zorg gemaakt.
De albums zijn ongeveer 40 pagina’s dik.
Ze zijn van hoogwaardige kwaliteit en er is een 
ruime keuze uit de verschillende materialen en
kleuren voor de cover. 
Tijdens onze kennismakingsgesprek zal ik de 
verschillende stalen laten zien, waar jullie uit verschillende stalen laten zien, waar jullie uit 
kunnen kiezen. 
Het resultaat is een uniek album vol met jullie
herinneringen.

Er kunnen ook speciale ouder boekjes worden 
geleverd in het zelfde design als jullie album.

Vraag mij gerust naar de mogelijkheden.



“Ik heb Joke meegemaakt bij het 
maken van een bruidsreportage.
Ze werkt professioneel en vastberaden.
Daarnaast is het resultaat prachtig.
Een aanrader dus!”

“Super blij met onze foto’s. Joke heeft
veel geduld en echt passie voor haar vak!!veel geduld en echt passie voor haar vak!!
Zeker aan te raden.”
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