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Offerte bruidsfotografie 

Marlies Dekker Fotografie 

Gemeenlandsedijk Zuid 7

3216AH Abbenbroek 
 
 
 
Jullie gaan trouwen en ik vind het super leuk dat ik jullie fotograaf mag zijn! Ik ga jullie dag op journalistieke wijze vast leggen, waarbij de 
bijzondere momenten worden vastgelegd als dierbare herinnering voor later. 
Hierbij ontvangen jullie dan ook de offerte voor jullie trouwdag met alle bijhorende informatie.  
Nadat de offerte volledig ingevuld retour is ontvangen wordt de datum in mijn agenda voor jullie vastgezet. Je mag deze  
getekende offerte naar me mailen. De voorwaarden en werkwijze lees je op de volgende twee pagina’s, zodat jullie helemaal ‘up to date’ 
zijn. Zijn er nog vragen? Ik beantwoord ze graag.  

 
Jullie gegevens 
 
Naam bruid: 
Naam bruidegom: 
Datum van het huwelijk:  
Plaats van het huwelijk:  
Tel.: 
E-mail: 
Startadres fotografie: 

Het betreft een fotoreportage ten behoeve van een digitaal trouwalbum. Maar je kunt dit altijd upgraden naar 
een dikker, luxer en fraaier trouwalbum met 40 pagina’s 1,2 Lustre luxe papier in een stof en kleur naar eigen 
keuze, want wat ga je anders met al die mooie foto’s doen. Je kunt dit natuurlijk ook achteraf bepalen. Als je nu 
al weet dat je toch liever een luxe album voor alle gekozen foto’s wil hebben als aandenken aan jullie mooie dag 
dan krijg je een korting van 50 Euro. Uiteraard betaal je dit pas met de rest van de factuur vlak voor jullie trouw-
dag. 
 
Keuze pakket 
 
0  6 uur pakket inclusief minimaal 200 foto’s, digitaal verrassingsalbum   
0  8 uur pakket inclusief minimaal 300 foto’s, digitaal verrassingsalbum 
0  10 uur pakket inclusief minimaal 350 foto’s, digitaal verrassingsalbum  
0  Eventuele aanvullende uren bovenop de pakketten (150 euro per uur) ... uur   
 
Album 

0  Digitaal verrassingsalbum 
0  Luxe dik trouwalbum tegen gereduceerd tarief bij keuze vooraf: maat 25x25 voor 349,- bij keuze vooraf  
(normaal 399,-) of maat 30x30 voor 449,- bij keuze vooraf, ipv 499,- na de bruiloft. In vele materialen en kleuren 
naar keuze met minimaal 40 pagina’s op 1,2 mm lustre papier. Overige maatvoeringen zijn ook mogelijk
0  Twee luxe ouderalbums in dezelfde stof a 89 Euro per stuk in maat 20x20 (kopie van het originele album) bij 
het hoofdalbum 
0  Nader te bepalen 

Bijkomende kosten 
 
- Eventuele parkeerkosten en reiskosten meer dan 100 km, indien van toepassing.

Bruidspaar:   

Adresgegevens: 

Postcode:

Woonplaats

Aan:

Digitaal trouwalbum reportage
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Algemene weetjes 
 
Over jullie dag 
 
Het aantal uren wordt in overleg bepaald, naar gelang hetgeen jullie gedurende de dag vastgelegd willen hebben. Middels 
een globale tijdlijn weten we al snel of jullie genoeg hebben aan het 6 uur pakket of dat jullie toch beter wat meer uren 
kunnen kiezen. Elke bruiloft is maatwerk. Extra losse uren zijn daarom altijd los bij te boeken bovenop de pakketprijzen. 
 
De foto’s 
 
Jullie ontvangen de foto’s binnen 2 tot uiterlijk 8 weken. Aansluitend mogen jullie een keuze maken uit alle foto’s voor 
(optioneel) het luxe trouwalbum. Uiteraard kan ik jullie hierbij helpen om een mooie verhaallijn voor jullie album te maken. 
Vanaf drie uur ontvangen jullie minimaal 100 foto’s en bij bijv. 10 uur is dit minimaal 350 foto’s. Ik bewerk en optimaliseer 
de foto’s naar eigen inzicht. De bestanden worden sowieso tot 2 maanden na versturen voor jullie als backup bewaard. De 
Wetransfer-link blijft ook twee maanden actief om te downloaden. 
 
Jullie mogen natuurlijk zelf een persoonlijke locatie uitzoeken voor de fotoshoot, maar ik denk graag mee als jullie dat 
prettig vinden. Let eventueel op een alternatief als het slecht weer is, al heb ik altijd twee witte paraplu’s bij me om jullie 
droog te houden. 
 
De foto’s mogen door jullie worden gebruikt voor prive doeleinden en mogen natuurlijk ook gedeeld worden op Social 
Media met naamsvermelding: “foto’s Marlies Dekker Fotografie” en vermelding van de website:  
www.marliesdekkerfotografie.nl  
 
Over de overeenkomst 
 
Bij annulering of overmacht (bijvoorbeeld ziekte) van de fotograaf worden jullie zo snel mogelijk op de hoogte gesteld en 
wordt er altijd voor een back-up gezorgd. Ik stel een andere fotograaf voor uit mijn uitgebreide netwerk met back-up foto-
grafen, inclusief nood-app voor vervanging. De nabewerking wordt vervolgens door mij zelf uitgevoerd, omdat een foto 
valt of staat met deze kenmerkende nabewerking van Marlies Dekker Fotografie. 
 
Alle genoemde prijzen in deze offerte zijn inclusief wettelijke belastingen (BTW) binnen Nederland. 
Nadat jullie deze offerte getekend retour hebben gestuurd wordt de datum definitief voor jullie in de agenda gereser-
veerd.  
 
Jullie ontvangen na het retour sturen van de getekende offerte een betalingslink met een factuur ten grootte van 350,- 
Euro als aanbetaling voor jullie dag en ontvangen de factuur met het resterende bedrag uiterlijk twee weken voor jullie 
trouwdatum. Het bedrag dient vervolgens 5 werkdagen voor de dag te zijn betaald.  
 
Wijzigen 
 
In geval van een wijziging (bijv. door ziekte van het bruidspaar of het sluiten van horeca door Corona) zal er als eerste naar 
een andere datum worden gekeken en wordt de dag verzet naar een beschikbare datum in hetzelfde jaar of voor 31 maart 
van het opvolgende jaar.  
 
Indien de nieuwe datum in het opvolgende jaar na 31 maart ligt is het verzetten kosteloos op dagen van maandag tot en 
met donderdag, op basis van beschikbaarheid. Indien verzetten niet gewenst of niet mogelijk is (bijv. doordat het huwelijk 
in zijn geheel wordt geannuleerd) wordt 35% van het afgesproken bedrag door het bruidspaar als compensatie van de vrij 
gehouden dag betaald, bij annulering tot een half jaar voor de geplande huwelijksdatum.  
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Apparatuur en reportage 
 
Marlies Dekker Fotografie werkt met de meest hoogwaardige apparatuur (L-lenzen) van Canon uit het professionele 
segment voor het beste resultaat. Met 3 camera’s is er altijd een back-up aanwezig. De bestanden worden in de camera 
op twee kaarten tegelijk weggeschreven als extra beveiliging en na de bruiloft worden ze op vier verschillende plaatsen 
geback-upt zodat jullie foto’s veilig zijn. 
 
Foto’s uit de reportage mogen door Marlies Dekker Fotografie gebruikt worden ter promotie van de beroepsactiviteiten, 
zoals blog en portfolio op de website. Deelname aan wedstrijden in overleg.
Marlies dekker Fotografie blijft eigenaar van de door haar gemaakte foto’s. Dit heet het auteursrecht. De bestanden wor-
den in de hoogste kwaliteit geleverd, specifiek voor het bruidspaar. Het is daarom niet toegestaan de fotobestanden zon-
der toestemming voor commercieel gebruik aan derden te vertrekken. 
 
Bij reportages langer dan 4 uur zal er voor de fotograaf voor wat te eten en te drinken worden gezorgd met, indien van 
toepassing, in de avond een voedzame maaltijd met groente, welke enigszins gelijktijdig met de maaltijd van het bruids-
paar wordt uitgeserveerd (indien de fotograaf niet aan tafel zit), zodat de fotograaf aansluitend paraat kan staan voor 
eventuele speeches en het licht kan opstellen voor de eventuele feestavond. 
 
Alle details zoals adressen van de locatie, waar te starten worden voor de huwelijksdag nogmaals doorgenomen om even-
tuele wijzigingen in de “tijdlijn” aan te kunnen passen.  
 
Natuurlijk ben ik trots op mijn gewonnen awards en ik zal jullie dag altijd zo spontaan mogelijk vastleggen, inclusief de 
bijzondere momentjes en een prachtige fotoshoot op locatie. 
 
Mochten er naar aanleiding van deze offerte nog vragen zijn neem gerust contact op. Ik beantwoord jullie vragen graag. 
Ik kijk er naar uit om jullie dag te mogen verwoorden in prachtige beelden! 
 
 
Opmerkingen, wensen en aanvullingen 
 
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................ 
 
Deze overeenkomst werd opgemaakt te .................................................  op  ........  /  ........  /  ........ in tweevoud en wordt 
ondertekend door bruid en bruidegom. 
Beide partijen houden een kopie. Je mag deze ingevulde overeenkomst inscannen of fotograferen om me deze 
vervolgens per mail toe te sturen. 
 
 
Naam bruid  ........................................ 
 
Handtekening bruid  ........................................ 
 
Naam bruidegom  ........................................ 
 
Handtekening bruidegom  ........................................ 
 
 
Marlies Dekker - Fotograaf 
 
 
Op alle rechtsbetrekkingen van Marlies Dekker Fotografie zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, welke in het geheel na te 

lezen zijn op de website van Marlies Dekker Fotografie met het volgende wachtwoord: alvmdf


