Weddingbrochure
ANNET TAKES PICTURES

Halloooooo
bruidspaar
to be
GEFELICITEERD, JULLIE
GAAN TROUWEN!
Ik vraag me dan gelijk af wie
jullie zijn, zo’n leuk idee dat
een verloofd stel nu aan het
lezen is wat ik met jullie
delen mag.
Hoe was het aanzoek? Hoe
gaat jullie dag zijn?
Allemaal vragen, maar die
hebben jullie ook!
Ik ga jullie helpen veel van
deze vragen te
beantwoorden!
Maar alsjeblieft, onthoud, het
gaat om jullie en ik hoop
jullie dan ook persoonlijk te
mogen leren kennen.
Liefs, Annet

WIE BEN IK?

Een kijkje
achter de
camera

Annet Geurtsen uit 1990, getrouwd, moeder van drie kids,
enthousiaste grappenmaker met een diepere laag maar op
jullie dag voornamelijk professioneel bruiloftsfotograaf met
meer dan 125 bruiloften aan ervaring.
Een goede fotograaf is 'onzichtbaar’ hoor ik wel eens.
Dat kan, maar een goede fotograaf kan ook gewoon aanwezig zijn
zonder de aandacht op te eisen. Heerlijk toch om een babbeltje te
maken, maar ik ben heel scherp op privacy en momenten waar afstand
gepast is. Een open communicatie is hierin heel belangrijk, daar gaan
we voor.
Ik ben een nuchtere professional die luchtigheid en plezier brengt en
daarmee juist ruimte creëert voor diepgang en connectie. Ik zie en werk
graag nét een beetje anders maar vindt steeds overkoepelend bizar
veel liefde, respect en levenswijsheid bij mijn bruidsparen. Open,
levenslustig en positief impulsief.
Ik sta heel flexibel en ontspannen in het leven en spiegel me aan het
gezelschap. Het leukste vind ik het om als levensgenieter gewoon
heerlijk mee te vieren, er bij te zijn. Om alles vast te leggen wat jullie
verhaal compleet en uniek maakt. En trouwens, een dansje plus 1
glaasje bubbels laat ik ook nooit onbenut.

Mijn stijl
MIJN FOTOGRAFIE IS BRUISEND, INTIEM,
MODERN EN SFEERVOL WARM.

BRUISEND
Kom maar door met die
hoge energie, liefst een
beetje gek, out of the box
en +1 voor scherpe humor.
In mijn foto’s zie je het
bruisen in
gezichtsuitdrukkingen, vrije
houdingen als in een film.
Wanneer er ideeën
geopperd worden is mij
niets te gek, we gaan het
met hoge energie realiseren
en ik fotografeer het hele
proces, plezier staat hierin
echt voorop. Ik help je!

INTIEM
Ik ben oprecht en
geïnteresseerd in de diepere
laag: wat beweegt iemand en
waar ligt de werkelijke
emotie? Een geweldige foto
komt óók uit rust, die wil ik
bewaren en niet verstoren. Ik
durf dichtbij te komen, close
ups vanuit mooie, werkelijke
perspectieven en met ruimte
voor emotie.

MODERN
Yes! Vernieuwing is en blijft nodig. In mijn
fotografie ga ik mee met trends. Ik laat me
inspireren door moderne invloeden en sta
nooit stil. Uiteraard heb ik mijn eigen
gevestigde stijl, maar ik volg ontwikkelingen
en waardevolle trainingen. Daarna geef ik er
mijn eigen draai aan, want ik ben graag NET
een beetje anders dan de rest.

SFEERVOL WARM
Ik ga voor extra. Ik houd zelf enorm
van lekker eten en drinken, een tof
feest en ik zoek graag interactie en
letterlijk warmte en genegenheid
met mensen op.
Een warme tint geeft voor mij meer
gevoel in een foto. Ik heb een
voorliefde voor diepe en warme
kleuren.
Trouw je in de zomer? Maak je
geen zorgen, dit oogt ook in mijn
foto's kleurrijk en feestelijk.
Ik houd van warmte, maar er is
zeker ruimte voor kleur!
Jullie trouwdag is een FEEST, dat
moet sprankelen!
Die warme sfeer zit in het
kleurgebruik maar ook omdat ik
een verhaal weet te vertellen met
mijn foto's. Ik creëer de reportage
als een film.
Tijdens de huwelijksreportage
zorg ik er voor dat jullie je niet
stuurloos voelen, we gaan aan de
slag met enthousiaste opdrachten
die bij jullie passen. Ik ben er van
overtuigd dat deze manier van
fotograferen spontane beelden
oplevert.

Reviews
DE VOLGENDE REVIEWS MOCHT IK VAN
EERDERE BRUIDSPAREN ONTVANGEN;
‘Echt geweldig! Zoveel foto's, er is geen
moment dat je hebt gemist. Ook van
momenten met gasten wat op zo'n dag snel
voorbij gaat. En al de reacties van de gasten!
We hebben gisteren heerlijk genoten van
alle mooie foto's! Heel veel gelach, emotie &
liefde terug kunnen zien bij ons en onze
gasten en dat is precies hoe wij de dag
herinneren en zullen koesteren. Dankjewel
voor alles! ~ Laura & Thomas

‘Annet gaat voor het maximale, met haar
gevoel voor timing en oog voor detail weet
ze de meest kostbare momenten vast te
leggen en dat maakt dat haar foto’s
authentiek en uniek zijn. Ze is een geweldige
vakvrouw, integer, kwalitatief, denkt mee en
gewoon een fijn mens om erbij te hebben
op je trouwdag’
~ Donna & Ard

'Lieve Annet, we zijn sprakeloos! Wat een
prachtige galerij met zoveel dierbare
herinneringen die je hebt vastgelegd. Het is
echt ontroerend om de reacties van de
gasten te zien. Echt hartverwarmend om dit
zo terug te zien. Het was de eerste keer dat
iedereen elkaar ontmoette en het betekend
de wereld voor ons dat je dit zo mooi en
puur hebt vastgelegd. Echt ontzettend
bedankt. Zoveel "wauw" en "awws" die we
hier hardop hebben gezegd bij het zien van
de foto's!' ~ Madelon & Martin

‘Lieve Annet, de tranen stroomde over mijn
wangen tijdens het bekijken van de foto’s.
dankjewel. Vanuit het diepst van mijn hart.
De foto’s zijn meer dan prachtig. Zo
ontzettend waardevol. Ik had niet verwacht
dat het zo mooi zou kunnen worden, echt
super gaaf. Je hebt onze passie en liefde
precies samen gekregen in een foto, echt
geweldig. Bedankt voor alle goede zorgen’
~ Gerard & Mieke
‘Lieve Annet, Wat zijn de foto's fantastisch!
We hebben net alle foto's bekeken en
gingen weer even helemaal terug naar onze
bruiloft en hebben het weer opnieuw
beleefd. Je kan echt zo prachtig verhalend
fotograferen! Precies zols onze trouwdag
was, met alle emoties en mooie momenten.
Zo waardevol om te hebben. In ons nieuwe
huis ga ik een fotowand maken met deze
foto's!! We willen je onwijs bedanken voor al
deze prachtige beelden. We hebben ook
hele leuke reacties gekregen van onze
gasten over jou: Wat een leuke, spontane,
enthousiaste fotograaf! En daar zijn wij het
zo mee eens! BEDANKT voor alles!!
~ Elvira & Wilco

‘'Geen woorden voor jouw passie en wat je
ons geeft, prachtige foto's! Echt geweldig.
Je bent meer een soort waanzinnige leuke
daggast geweest op onze dag, die stiekem
de beste foto's maakt! Echt mega gaaf!.
~ Bart & Denise

Prijzen
IK WERK MET EEN ALL-IN PRIJS VOOR BRUILOFTEN.
DIT HOUDT IN DAT DE PRIJS NIET AFHANKELIJK IS
VAN HET AANTAL UUR DAT JE AFNEEMT.
Een lange dag werken is voor mij geen probleem. I love it!
Vanaf het aankleden bij de bruid tot de avondsfeer is
vastgelegd wil ik erbij zijn. Je wilt toch alles eenlijnig en
professioneel op de foto hebben? Mochten jullie toch
minder dan 6 uur fotografie wensen op jullie trouwdag kun
je me een bericht sturen voor een aangepaste prijs.
Vooraf aan de bruiloft plannen we een ‘pre wedding
shoot’ op een locatie naar keuze. Zo is de manier van
fotograferen niet onbekend op jullie trouwdag en leren
we elkaar lekker actief beter kennen. Deze volledige
shoot is bij de all in prijs inbegrepen.
Binnen 24 uur na de bruiloft lever ik al 30 preview foto’s
om snel te kunnen delen met vrienden en familie. Met 3
tot 4 weken lever ik jullie de complete online gallery met
400 - 600 foto’s. Dit is een super snelle levering binnen de
bruidsfotografie! Je wilt toch niet 4 maanden wachten?
De foto’s zijn van hoge resolutie en per stuk nabewerkt in
mijn eigen unieke stijl.

Bruidsfotografie volledige dag: €2350,Aan te vullen met:
Standaard trouwalbum €450,Second shooter €300,- (aanwezig op de trouwdag)
Videograaf vanaf €900,- (voor 6 uur, extra uren tegen
een meerprijs)

TWEEDE FOTOGRAAF
De tweede fotograaf richt zich op het
aankleedmoment van de bruidegom, familie,
gasten en details. Ook wordt de ceremonie en
of kerkdienst uit 2 standpunten gefotografeerd
wat een extra dimensie en volledig beeld geeft.
.

Dit is aanbevolen voor bruidsparen
met veel (dag)gasten.
ALBUM
Het trouwalbum is van hoogwaardige kwaliteit
en wordt met zorg professioneel vormgegeven.
De keuze in materiaal en afmetingen worden
besproken tijdens de pré wedding shoot. Er zijn
verschillende proefalbums aanwezig waardoor
jullie al kennis mogen maken met de kwaliteit..

BETALING
Ik vraag een aanbetaling van €350,- euro, Na deze
betaling staat jullie datum gereserveerd in mijn
agenda. Boekingen lopen ver vooruit dus twijfel
niet om de beschikbaarheid van jullie datum op te
vragen.
.
De week voor de bruiloft ontvang je een
betaalverzoek voor het resterende bedrag.
Het trouwalbum wordt pas afgerekend wanneer
deze besteld wordt. Het professionele design
hiervan krijg je altijd eerst digitaal in te zien voor
eventuele feedback.

WERKWIJZE

Wanneer ik jullie bruiloft
fotograferen mag;
Ho, pauze. Allereerst, dat vind ik super tof!
Sterker nog, ik vind het een groot compliment en
een blijk van vertrouwen. Iets wat ik zonder
twijfel aan wil gaan.

MAAR DAN?
We plannen een datum voor de pre wedding
shoot en je ontvangt een vragenformulier
Contact verloopt bij voorkeur via Whatsapp
om het lijntje kort en low-key te houden
In de week voor de bruiloft hebben we nog
even contact met betrekking tot de laatste
zaken als het draaiboek en het weer.
Met meer dan 125 bruiloften aan ervaring, inzicht,
enthousiasme en natuurlijk mijn camera zie ik er
naar uit om jullie te verblijden met een prachtige
reportage en een onvergetelijke dag. Als het aan
mij ligt een trouwdag met na afloop bruisende,
intieme, moderne en sfeervol warme foto’s.
Mooi bruidspaar, ik wil jullie graag bedanken voor
het doorlezen van deze trouwbrochure. Stuur me
vooral een appje voor verdere vragen of bekijk
meer foto’s op mijn website.
Mijn laatste werk en beelden van achter de
schermen vind je op mijn instagram account.
@annet.takes.pictures

