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Gefeliciteerd,
jullie gaan
trouwen!
Wat ontzettend gaaf dat jullie de tijd
nemen om mijn brochure te bekijken.
Jullie trouwdag: een feest om naar uit te
kijken... En het gaat nu echt gebeuren!
Misschien al een tijd gedroomd over jullie
grote dag, en nu nemen jullie de stap om
deze dromen te verwezenlijken.
Om deze droom voor altijd te kunnen
nabeleven wil je natuurlijk de mooiste
foto's. Uiteraard zoeken jullie daarvoor
iemand die aansluit bij jullie wensen en
behoeften. Wellicht kan ik jullie daarbij
helpen!

Over KenT
Ik ben Trix en sinds 2017 fotograaf bij KenT
Fotografie; dat samen met mijn vriend
Kelvin (K en T) is opgericht. We werken nog
steeds samen, maar fotograferen niet
meer samen.
Ik houd van mijn katten, natuur, creativiteit
en vooral veel gezelligheid. Mijn vakanties
besteed ik graag door te reizen, het liefst
kamperen, en waardevolle herinneringen
te maken.
Waardevolle herinneringen zijn ook precies
wat ik voor jullie graag vastleg. Boek je mij
als fotograaf, dan hoef je geen statisch
geposeer te verwachten.
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AND SO THE
ADVENTURE
BEGINS...
Het is een ontzettend grote eer om als
fotograaf bij jullie grote dag te mogen zijn.
Ik neem deze rol dan ook erg serieus.
Kiezen jullie voor KenT fotografie, dan kun
je verwachten dat er zorgvuldig wordt
omgegaan met jullie grote dag én jullie
foto’s. Ik zal veelal op de achtergrond
aanwezig zijn, om zowel jullie als jullie
gasten zo min mogelijk in de weg te staan.
Ik streef ernaar om jullie dag zo compleet
mogelijk vast te leggen.

Persoonlijk contact vind ik ontzettend
belangrijk. Daarom kunnen jullie altijd
vrijblijvend een kennismakingsgesprek
inplannen. Ik ben benieuwd naar jullie
verhalen; hoe hebben jullie elkaar leren
kennen en hoe gaat jullie grote dag eruit zien?
Klikt het tussen ons? Gaaf, dan leg ik jullie dag
met heel veel liefde vast!
Wanneer jullie mij willen boeken, ontvangen
jullie na de kennismaking een offerte. Gaan
jullie hiermee akkoord, dan volgt er een
aanbetaling van 30% en plannen we een
voorbereidingsgesprek. De overige 70% wordt
ongeveer 4 weken voor jullie bruiloft
gefactureerd.
Ook ontvangen jullie 30% korting op een preweddingshoot. De ultieme kans om alvast aan
mij als fotograaf te wennen én wellicht een
van deze foto's te gebruiken voor de
trouwkaart!

Van jullie liefdevolle blik tot aan de schaterlach:
pure emotie, zoals ik dat het liefst vastleg. Jullie
mooiste momenten als herinnering
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DE BRUILOFT
Jullie grote dag is aangebroken. Wat kun
je dan verwachten van de fotograaf?
In het voorbereidingsgesprek maken we
afspraken en nemen we de planning van
de dag (zo goed mogelijk) door. Ook
wisselen we alle adressen uit, zodat ik
weet waar ik moet zijn die dag.
Tijdens de ceremonie, het diner en
andere gelegenheden kun je van mij
verwachten dat ik mijn best doe om zo
min mogelijk in de weg te staan voor
gasten en het geheel zo goed mogelijk
vast te leggen.
Tijdens de shoot ben ik meer aanwezig;
ik ben gek op mooie plekjes zoeken en
doe dit graag met jullie op de gekozen
locatie. Tijdens deze shoot hoef je geen
statisch geposeer te verwachten, maar
gezelligheid en leuke opdrachtjes.

EN DAN... DE FOTO'S
Na de prachtige bruiloft staan jullie vast
en zeker te popelen om deze dag na te
beleven. Niet heel gek!
Daarom ontvangen jullie binnen één week
een preview van ongeveer 15 foto's. De
rest van de foto's ontvangen jullie binnen
8 weken.
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ALBUM
Om ook op lange termijn jullie dag nog heerlijk na te beleven, lever ik bij ieder
bruiloftspakket standaard een album. Een groter album, of meer pagina's zijn uiteraard
mogelijk. Kosten hiervoor zijn niet inbegrepen.
Foto's voor in het album kunnen jullie zelf selecteren. Het album wordt gemaakt na
leveren en selecteren van de foto's; dit gebeurt uiteraard in overleg. Globale afspraken
rondom het album worden tijdens het voorbereidingsgesprek gemaakt. Bijvoorbeeld het
kiezen van de kaft middels materiaalstaven. Uiteraard zijn deze afspraken onder
voorbehoud en kunnen deze na de bruiloft nog gewijzigd worden
Ook bestaat er de mogelijkheid om een mini-album bij te bestellen. Dit is een exacte
kopie van het grote album, alleen dan in een klein formaat. Super gaaf om cadeau te
doen aan jullie (groot)ouders of andere dierbaren!
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PAKKETTEN
Onderstaande pakketten kunnen gekozen worden, maar uiteraard is een pakket op
maat ook mogelijk. Ik denk graag met jullie mee!

All of me loves all of you
€994
❊ Kennismakingsgesprek
❊ Voorbereidingsgesprek
❊ 6 uur fotografie
❊ Zorgvuldige nabewerking
❊ Beveiligde online gallerij
❊ Inclusief USB stick met minimaal 100 foto's in hoge resolutie
❊ Reiskostenvergoeding tot 30 kilometer buiten Arnhem
inbegrepen
❊ Inclusief album: 20 x 25 (20 pagina's)

I love you to the moon and back
€1297
❊ Kennismakingsgesprek
❊ Voorbereidingsgesprek
❊ 8 uur fotografie
❊ Zorgvuldige nabewerking
❊ Beveiligde online gallerij
❊ Inclusief USB stick met minimaal 150 foto's in hoge resolutie
❊ Reiskostenvergoeding tot 30 kilometer buiten Arnhem
inbegrepen
❊ Inclusief album: 25 x 30 (20 pagina's)

Love is the greatest adventure
€ 1594
❊ Kennismakingsgesprek
❊ Voorbereidingsgesprek
❊ 10 uur fotografie
❊ Zorgvuldige nabewerking
❊ Beveiligde online gallerij
❊ Inclusief USB stick met minimaal 200 foto's in hoge resolutie
❊ Reiskostenvergoeding tot 30 kilometer buiten Arnhem
inbegrepen
❊ Inclusief album: 30 x 40 (20 pagina's)
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PRIJZEN ZIJN INCLUSIEF BTW ❊ EXCL. REISKOSTENVERGOEDING €0,30 CT PER KM

EXTRA'S
PRE-WEDDINGSHOOT
Een pre-weddingshoot is bij jullie
pakket bij te boeken voor €90, dit is
inclusief 5 digitale foto's en exclusief
reiskosten.
Gebruik deze foto's bijvoorbeeld voor
de uitnodigingen of bedankkaartjes op
jullie bruiloft.
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MINI-ALBUM
Een exacte kopie van jullie eigen
album, maar dan kleiner om dierbaren
mee te verrassen!
20 pagina's (per twee stuks)
25 pagina's (per twee stuks)

€50
€55

Let op: 25 is het maximum aantal
pagina's voor een mini album

POLAROID
BY KENT
Mijn missie is dat foto’s gezien
blijven worden en niet op je
computer blijven staan, maar
juist in jullie woonkamer staan
en er dagelijks van genieten.
Een stapje terug in de tijd, met
een vleugje van nu: Polaroid
fotografie in een bijzonder jasje.

KenT Fotografie werkt hiervoor samen met
Albert, hij maakt handgemaakte huisjes van
oud hout. De huisjes zijn tot in de puntjes
gedetailleerd met ramen, luikjes en
schoorsteentjes en plek om polaroid(s) op
te zetten!
Je krijgt een huisje naar keuze cadeau
wanneer je een van de polaroid pakketten
boekt. Het huisje wordt op maat gemaakt
en zelfs jullie namen en/of trouwdatum
kunnen erin gezet worden.
Polaroid foto's zijn een toffe aanvulling op
jullie bruiloft, om bijvoorbeeld
avondgasten de dag te tonen op originele
manier, want ze komen er direct uit!

POLAROID
TROUWPAKKETTEN

€ 37
❊ 10 polaroids
❊ Gedurende de dag inzetbaar
❊ Inclusief huisje van Nap naar keuze
❊ Direct klaar

€ 100
❊ 30 polaroids
❊ Gedurende de dag inzetbaar
❊ Inclusief huisje van Nap naar keuze
❊ Direct klaar
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TEAMWORK MAKES THE DREAM WORK
SAMENWERKINGSPARTNERS VAN KENT

Videograaf ❊ Jippey
www.jippey.nl
Stationary & kaarten ❊ SAEVDK
www.instagram.com/SAEVDK
Taart & sweets ❊ Cheffi's Pastries
www.cheffispastries.com
Bloemen ❊ Bloomed
www.bloomed.nl
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Contact:
Trix Leeflang
06 34 89 52 25
info@kentfotografie.com
www.kentfotografie.com

