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Proficiat
Jullie gaan trouwen!



Aangenaam!
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Ik kreeg de fotografiemicrobe al van thuis uit mee en

fotografeer al zo lang ik me kan herinneren. In 2019

maakte ik dan eindelijk de overstap naar fulltime fotograaf,

na enkele jaren bijberoep. 

Elke dag mogen doen wat ik graag doe, altijd omringd zijn

door liefde, het mogen vastleggen van de bijzondere

momenten in het leven, dat is het mooiste wat er is. Niets

geeft zoveel voldoening als herinneringen te mogen maken

die een leven lang gekoesterd worden.

Ik ben Vanessa



Foto's zijn niet zomaar een momentopname. Het

zijn misschien wel één van de meest waardevolle

zaken die je kan bezitten. Want herinneringen

kunnen vervagen, maar foto's blijven bestaan.

Binnen vijf, tien of twintig jaar, je zal ze voor

eeuwig kunnen koesteren!
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mijn missie?
Jullie meest dierbare
momenten vangen zodat
jullie ze voor altijd
kunnen koesteren.



Jullie zijn op zoek naar een fotograaf die houdt van ongedwongen,

spontane momenten.

De stijl van mijn werk spreekt jullie aan:  romantisch, warm en

authentiek.

Jullie willen een fotograaf die je op je gemak stelt en jullie gewoon

laat zijn wie je bent.

Jullie willen een onvergetelijke dag die je voor altijd kan koesteren!
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match?Zijn we een

Herkenen jullie je
hierin? lees dan snel verder!
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werkwijze

01 Kennismakings
gesprek

Zijn jullie verloofd en zijn jullie op zoek naar

een fotograaf om jullie mooiste dag vast te

leggen? Dan nodig ik jullie graag uit voor een

kennismakingsgesprek.

03 draaiboek

Ik help jullie graag met het vastleggen van

jullie draaiboek als jullie dat willen. Het

definitieve draaiboek mogen jullie naar me

mailen ongeveer een maand voor jullie

huwelijk.

02 we say yes
 

Yes, er is een klik en jullie willen mij graag als

fotograaf! Dan vraag ik een voorschot om jullie

datum definitief vast te leggen in mijn agenda

05
.

jullie
huwelijk

 

Yes, de grote dag is aangebroken! Ik weet

hoe spannend het kan zijn met een camera

in de buurt, maar ik doe mijn uiterste best

om jullie gerust te stellen.

 

04 laatste call
 

Een weekje voor jullie huwelijk, bellen we nog een

laatste keer om alles te overlopen
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werkwijze

06 preview
 

Binnen de week na jullie huwelijk maak ik al een

kleine preview om die eerste nieuwsgierigheid

tegemoet te komen ;-)

07
.

oplevering
galerij 

Na ongeveer 6 - 8 weken krijgen jullie alle  

foto's via een online galerij. Daar kunnen

jullie alle foto's downloaden in websize en

hoge resolutie.

08 mini album
 

Na enkele weken ontvangen jullie van mij een mini

album met de 12 mooiste foto's

09
.
Willen jullie ook graag een groot album

bestellen, dan mogen jullie langskomen

om de mogelijkheden te bespreken

groot album
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PAKKETTEN & Prijzen

Silver

kennismakingsgesprek

6u aaneensluitende fotografie

alle foto's in een online galerij

mini album 20x20

vervoerskosten binnen België

€1600

diamond

kennismakingsgesprek

14u aaneensluitende fotografie

alle foto's in een online galerij

mini album 20x20

vervoerskosten binnen België

€2400

Kortere huwelijken of  extra uren zijn zeker ook mogelijk. Per extra uur reken ik 150€ 

gold

kennismakingsgesprek

10u aaneensluitende fotografie

alle foto's in een online galerij

mini album 20x20

vervoerskosten binnen België

 

€2000
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Klaar om een vrijblijvend kennismakingsgesprek vast te leggen?

Geweldig! Stuur me gerust een mailtje, dan leggen we een dag vast.

Ik kijk er alvast heel erg naar uit om jullie te verwelkomen !

www.vanessastevens.be

info@vanessastevens.Be

let's make magic together




