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Trouwgids

MEER INFORMATIE OVER MIJ, DE VERSCHILLENDE
PAKKETTEN, ALBUMS.

Jullie gaan trouwen!

DE VOORBEREIDINGEN ZIJN
IN VOLLE GANG

Gefeliciteerd!! Jullie gaan trouwen!
Zo leuk dat jullie als verloofd stel nu deze
gids aan het lezen zijn, ben gelijk benieuwd
wie jullie zijn!
Er komt veel op jullie af en er moeten veel
keuzes worden gemaakt. Ik kan mij
voorstellen dat jullie je willen oriënteren en
alle opties willen overwegen!
In deze trouwgids vinden jullie meer
informatie over de mogelijkheden. Als de
informatie jullie aanspreekt, zou ik het leuk
vinden om samen met jullie om de tafel te
gaan om de details te bespreken!

Liefs Denise
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Wie ben ik?
Hey! Dit ben ik, een enthousiaste, ontspannen
fotograaf van 30 jaar uit Wateringen.
Dol op mooie reizen maken,
snowboarden en een grote
bos bloemen op tafel! In het
weekend spreek ik graag af
met vrienden en genieten we
samen van een lekker stukje
taart! Daarnaast dans ik al
sinds ik klein ben, daar kan
ik al mijn energie in kwijt.
Er zijn zoveel fotografen en
het kan zijn dat jullie door
de bomen het bos niet meer
zien. Helemaal niet gek, er is
immers zoveel keus.
Ik raad jullie aan om vooral
je gevoel te volgen, de
fotograaf moet immers bij
jullie als persoon passen. Op
je gemak voelen bij de
fotograaf is het belangrijkste,
dan kun je ook helemaal
jezelf zijn en straal je de hele
dag!

Samen bespreken we de
mogelijkheden en jullie
kunnen aangeven wat jullie
van mij verwachten.
Tijdens de grote dag zul je
mij aan het begin van de dag
opmerken maar gedurende
de dag zul je merken dat ik
opga tussen jullie gasten en
hoeven jullie je niet meer
druk te maken over de foto's
. Je zal mij niet vaak zien
zitten op een stoel, ik wil
namelijk geen moment
missen!
Tijdens het feest dans ik
tussen jullie gasten door om
de proostende en dansende
mensen vast te leggen!
Ik ben heel flexibel, relaxt en
vind het super leuk dat ik
jullie dag mee mag vieren!!

Ik vind het fijn om jullie van
te voren een keer te
ontmoeten. Een vrijblijvend
kennismakingsgesprek zal
jullie helpen om een keuze
te maken.

De trotse blik van jullie ouders, de stralende
vriendinnen en de emotie die van jullie afspat na het
ja-woord. Dat is wat ik wil vastleggen en welke
momenten je voor altijd wilt koesteren!
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Mogelijkheden
Trouwen jullie op een mooi landgoed waar
de mogelijkheid is om buiten te trouwen?
Kiezen jullie voor een oud kasteel of juist
voor het gemeentehuis in de stad die veel
voor jullie betekent?
Iedereen trouwt op zijn eigen manier en
graag ga ik op zoek naar de plekken en
momenten die jullie beschrijven als
persoon.
Een goede vriendin of ouder die de jurk
helpt aantrekken? Een bruidsmeisje die de
ringen komt brengen of die lachwekkende
speech van jouw beste vriend!

Samen met jullie stel ik een globaal
draaiboek op en geven jullie aan wat jullie
vastgelegd willen hebben. Denk
bijvoorbeeld aan:
De voorbereidingen/aankleden
Bezoek aan de barbier
First look
Lunch met bijzondere gasten
De persoonlijke ceremonie
De toost bij de gin & tonic bar
De heerlijke BBQ
Jullie spetterende openingsdans!
Alles is mogelijk!

Lieve woorden
Wat een ontzettend mooie en gave foto's heeft
Denise gemaakt van onze bruiloft! Alle bijzondere
momenten heeft ze vastgelegd zonder dat we het
eigenlijk door hadden.
Ze stelde ons op ieder moment op ons gemak en
was enorm creatief met het vastleggen van de
perfecte foto's op de perfecte plek met het meest
geweldige licht. Ze is enorm professioneel en
werkt keihard. Al onze gasten waren ook zeer over
haar te spreken en we hadden echt geen andere
fotograaf gewild voor onze bruiloft. Ook was
tijdens de voorbereiding en zelfs na de bruiloft de
communicatie erg goed en wisten we wat we aan
haar hadden. Ontzettend blij zijn we met het
resultaat, een erg mooie herrinnering en we
kunnen haar aan iedereen aanraden.
Dank je wel lieve Denise!
Stuart en Marjolein
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Werkwijze
Als de gids jullie aanspreekt
maak ik graag in overleg met
jullie een afspraak voor een
kennismakingsgesprek.
Tijdens het gesprek zullen
we elkaar beter leren kennen
en de dag door nemen. Ik
vind het belangrijk dat we bij
elkaar passen en dat jullie
een beter idee krijgen van
wie ik ben en dat ik jullie
beter leer kennen! Wie zijn
jullie? Hoe was het aanzoek?
Hoe gaat jullie dag eruit
zien?
Samen bespreken we de dag
door en maak ik een globaal
draaiboek op voor de
momenten waar jullie mij bij
willen hebben.
Vervolgens stel ik een
vrijblijvende offerte voor
jullie op met 2 weken
bedenktijd. De datum staat
dan in optie in mijn agenda.
Indien jullie besluiten dat ik
jullie love story mag
vastleggen, stuur ik een
aanbetalingsfactuur van
€ 250,00 zodat jullie
definitief in mijn agenda
staan en ik in die van jullie.

Naarmate de datum
dichterbij komt, neem ik
contact met jullie op om nog
eens de details door te
spreken. Ik zal jullie vragen
een vragenlijst in te vullen
zodat ik alle details op een
rijtje heb.
Daarnaast neem ik contact
op met jullie
ceremoniemeesters om
eventuele verrassingen te
bespreken!
Op de dag zelf zorg ik dat ik
helemaal op de hoogte ben
en kunnen jullie heerlijk
gaan genieten!! Ik laat jullie
vooral opgaan in het
moment en hoop dat jullie
niet meer door hebben dat ik
er ben!
Binnen 3 dagen ontvangen
jullie een preview van ca. 15
foto's om alvast na te
genieten.
Vervolgens lever ik binnen 68 weken alle foto's,
afhankelijk van de drukte. De
foto's worden digitaal
geleverd op een luxe USB.
Indien jullie besluiten een
album af te nemen,
bespreken we daarvan de
details!

04

Fotolocaties
ALS JULLIE KIEZEN VOOR EEN UITGEBREIDE FOTOSHOOT, ZIJN ER VEEL
MOGELIJKHEDEN VOOR ZOWEL BINNEN- ALS BUITENLOCATIES.
HIERONDER EEN PAAR VOORBEELDEN.

Duinen Katwijk aan Zee

Centrum Leiden

Sodafabriek Schiedam

Rozen en Radijs

Bij mooi weer kunnen we altijd een mooi natuurgebied opzoeken zoals bijvoorbeeld de
duinen, het bos of een havengebied.
Afhankelijk van jullie wensen zoeken we een locatie die helemaal bij jullie past!
Bij regen denk ik graag met jullie mee over bijvoorbeeld een leegstaande fabriek, museum
of mooie, lichte kas. Daarnaast beschik ik over doorschijnende paraplu's voor de
waaghalzen!
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Op zoek naar unieke beelden
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Pure foto's vol emotie!
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Pakketten
ER ZIJN MEERDERE MOGELIJKHEDEN QUA UREN FOTOGRAFIE. OP
BASIS VAN EEN GLOBAAL DRAAIBOEK KUN JE ZIEN WAT HET
BESTE BIJ JULLIE PAST.

Standaard
€ 1299,00

Kennismakingsgesprek
6 uur fotografie
Minimaal 200 foto's in een
persoonlijke online galerij
Preview van ca. 10 foto's binnen
3 werkdagen
Verassings Mini album (20 x 20
cm)

Luxe
€ 1499,00
Kennismakingsgesprek
8 uur fotografie
Minimaal 250 foto's in een
persoonlijke online galerij
Preview van ca. 10 foto's binnen
3 werkdagen
Verassings Mini album (20 x 20
cm)

Super deluxe
€ 1699,00
Kennismakingsgesprek
10 uur fotografie
Minimaal 300 foto's in een
persoonlijke online galerij
Preview van ca. 10 foto's
binnen 3 werkdagen
Verassings Mini album (20 x
20 cm)

Exclusief reiskosten buiten straal van 75 km vanuit Wateringen van € 0,30 p/km.
Daarnaast is het mogelijk om een luxe trouwalbum af te nemen, Alle opties hiervoor vind je op de
volgende pagina.
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Trouwalbum
De mooie foto’s van jullie bruiloft
verdienen het om mooi bewaard te worden
in een album. De foto’s in het album
mogen jullie zelf uitkiezen en ik zal daar
een opzet qua album voor maken. In
overleg met jullie wordt het album
uiteindelijk besteld en binnen een aantal
weken bij jullie thuisbezorgd.
Er zijn diverse opties mogelijk voor het
bestellen van een trouwalbum. Denk aan
het materiaal, bedrukking en soort papier.
Veel keuzes en mogelijkheden die heel
persoonlijk zijn, waardoor ik de keuze aan
jullie overlaat.

Er zijn drie opties voor de buitenkant van
het album:
Luxe leren album
Linnen album
Velvet album
Het album bevat altijd platliggende
pagina’s waardoor de foto’s over beide
pagina’s gedrukt kunnen worden.
Uitgebreide informatie m.b.t.
kleurencombinaties kan ik jullie apart per
email toesturen.
De prijzen varieren tussen € 299 - 700,00.
Afhankelijk van de maat, beginnend bij 20
x 20 cm.
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Pre-weddingshoot
ALVAST WENNEN AAN DE CAMERA EN AAN MIJ ALS FOTOGRAAF!
KRIJG NU BIJ ELKE BOEKING V.A. 6 UUR FOTOGRAFIE, € 35,00 KORTING
OP EEN LOVESHOOT INCL. 25 FOTO'S. DE FOTO'S KUN JE BIJVOORBEELD
GEBRUIKEN VOOR DE UITNODIGING, SAVE THE DATE OF VOOR DE
AANKLEDING OP JULLIE BRUILOFT.
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Fotograaf & Videograaf
SAMENWERKING TUSSEN DENISE SCHILDERMAN
& ABSOLUTE PRODUCTIONS

Absolute Productions en Denise
Schilderman Fotografie bundelen hun
krachten! Zijn jullie op zoek naar een
videograaf en een fotograaf voor jullie
bruiloft maar kunnen jullie geen geschikt
duo vinden? Vinden jullie het fijn dat zij al
op elkaar zijn ingespeeld en elkaar heel
goed kennen?
Wij hebben de perfecte aanbieding voor
jullie!
Hebben jullie plannen om in het
buitenland te trouwen? Super leuk, wij
reizen graag met jullie mee! Vraag naar de
mogelijkheden!

Wij zijn beiden 8 uur aanwezig op jullie
dag, inclusief:
Een heel gezellig team!
8 uur fotografie
8 uur videografie
USB & Bewaarbox voor jullie foto's en
video
Minimaal 350-400 foto's in hoge
resolutie (kunnen er altijd meer zijn! :))
Preview van 20 foto's binnen 3 dagen na
de bruiloft
Korte preview weddingclip binnen een
week
Gehele weddingclip binnen enkele
weken (minimaal 5-7 minuten)
Reiskosten binnen het Westland.

Actiepakket voor
€ 2849,00
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Wie gingen jullie voor?
Lieve woorden
Wauauauauauw!! Heeeeel erg mooi! Thanx thanx
thanx!
Wat een mooie foto's Denise! Het is echt genieten
om de dag zomet deze beelden opnieuw te
kunnen beleven. En dan is dit nog maar de
preview! Nogmaals bedankt voor je fijne manier
van werken. Zoooooooo benieuwd naar de rest!
Frank & Franka

Wow, wat een mooie foto's kan Denise
maken! Tijdens onze bruiloft en met name
tijdens de ceremonie heb ik echt niet
gemerkt dat ze er was. Super knap dat ze
ongemerkt de mooiste foto's kan maken!
Groetjes van een kersvers bruidspaar,
Thijs & Sandra.

Wat een prachtige foto's heeft Denise van onze bruiloft
gemaakt! Denise is rustig, maar tegelijkertijd heel
enthousiast, professioneel en gestructureerd. De kapster
was volop met mijn haar bezig toen ze aankwam, maar
ze ging lekker haar ding doen en vond haar eigen weg.
Dat was heel fijn en kwam heel georganiseerd over. Ik
hoefde nergens naar om te kijken. Tijdens de ceremonie
heeft ze echt heel spontane foto's gemaakt van mooie
momenten. We hebben geen moment door gehad dat ze
dit deed! Ze beweegt zich geruisloos op de achtergrond,
maar wanneer de groepsfoto's kwamen hielp ze juist
weer om iedereen bij elkaar te krijgen. Kortom, een echte
aanrader!
Roy & Edith
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Veelgestelde vragen
Kunnen we last minute nog uren bij boeken als we toch de openingsdans vastgelegd
willen hebben?

Geen probleem, ik hou de hele dag voor jullie vrij en ben volledig tot jullie beschikking. Zelfs
als jullie ter plaatse besluiten nog een uur langer te willen boeken, kan ik langer blijven.
Hoe worden de foto's opgeslagen en hoe lang blijven ze in jouw bezit?

Mijn camera heeft twee toegangspoorten voor SD kaartjes, hierdoor wordt er automatisch een
backup gemaakt van de foto's. Meerdere keren per dag verwissel ik de kaartjes, waardoor ik er
altijd zeker van ben dat de foto's bewaard blijven. Bij thuiskomst bewaar ik de foto's op een
harde schijf en een cloud systeem. Vervolgens bewaar ik de foto's ca. 2 jaar, daarna is de
verantwoordelijkheid van de foto's voor jullie.
Wat gebeurt er als jij ziek bent of wegens omstandigheden niet kunt komen?

Ik ben vrijwel nooit ziek en anders zorg ik dat ik de dagen ervoor volledige rust houdt zodat ik
erbij kan zijn. Mocht het gebeuren dat ik echt niet aanwezig kan zijn, beschik ik over een groot
netwerk met fotografen. Wij kunnen voor elkaar inspringen mocht het nodig zijn, we gaan er
uiteraard niet vanuit maar je weet het immers nooit.
We weten nu nog niet zeker of we een groot album willen bestellen, kan dit na levering
van de foto's ook nog worden besproken?

Ja zeker, indien jullie op een later moment beslissen dat jullie toch een album willen afnemen,
is dat mogelijk. De foto's bewaar ik een lange tijd, waardoor ik in overleg met jullie een voorstel
kan maken voor het album.
Nog meer vragen? Stuur even een mailtje of bel mij, dan beantwoord ik de vragen graag
via info@deniseschilderman.nl.
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Gratis kennismakingsgesprek
Tijdens een kennismakingsgesprek hoor ik graag wat jullie plannen zijn voor de bruiloft. We bespreken
globaal de dag door en ik geef jullie waar nodig nog tips voor de indeling van de dag. We maken een
globale dagindeling en bepalen hoeveel uur fotografie er nodig zal zijn.
Ik neem voorbeeld albums mee waarin jullie kunnen bladeren en daarnaast zorg ik voor wat lekkers bij
de koffie/thee! Je kunt al je vragen stellen en na afloop van het gesprek zal ik jullie per e-mail een offerte
opsturen waar jullie even rustig over na kunnen denken. Het is een enorme investering waar jullie over
na moeten denken en daarnaast vind ik het belangrijk dat wij samen een match zijn!
Het gesprek vindt plaats bij één van ons thuis of ergens in het midden. We kunnen uiteraard ook eerst
even bellen of Skypen.
Stuur mij een email zodat we een afspraak kunnen maken en hopelijk zien wij elkaar dan snel!

Denise Schilderman Fotografie
Email: info@deniseschilderman.nl
Telefoonnummer: 06-41768964
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