
Trouwfotograaf
Spontaan, kleurrijk en tijdloos





OVER MIJ
Even kennismaken!

In 2014 ben ik begonnen met fotografie. In de duinen voor 

gezinnetjes, verliefde stelletjes en vriendinnen. Toen ik 

ongeveer 3 jaar bezig was mocht ik mijn eerste bruiloft 

fotograferen. Ik werd in het diepe gegooid, een hele 

verantwoordelijkheid, maar wat kreeg ik daar een energie 

van. Na deze dag wist ik één zeker: Dit wil ik nog veel vaker 

doen.

Na enkele bruiloften begon Dani een vorm te krijgen. 

Mijn eigen stijl en mijn manier van werken. Ik vind het 

enorm speciaal om deel te mogen zijn van DE dag. Elke 

bruiloft geniet ik van alle warmte en liefde die er op een 

bruiloft aanwezig is. Voor mij is het de uitdaging om dat 

vast te leggen. Het liefste verdwijn en meng ik tussen alle 

gasten en familie zodat elk moment zo puur mogelijk word 

vastgelegd. Ik geloof dat je dan de spontaanste foto’s krijgt! 

Bruiloften hebben wat speciaals, aan de andere kant ben 

ik ook eventfotograaf en heb daarom een leuke combinatie 

qua werk. Bruiloften voor het persoonlijke, evenementen 

voor het zakelijke. Ik vind de klik tussen mij en het koppel 

ook enorm belangrijk. Als fotograaf ben ik de hele dag 

aanwezig, dus een goed gevoel is belangrijk! Transparant 

en een open boek, bij vragen mag je me altijd mailen of 

een berichtje sturen.



TROUWFOTOGRAFIE
Informatie en prijzen

Uitbereiding

TROUWPAKKET AVOND
Basis

TROUWPAKKET DAG

1800,- 

400,- 

Op je trouwdag kijk je het liefste niet op je horloge of uberhaupt naar de tijd. Bij mij zit je niet gebonden aan bepaalde 

uren. Zelf kijk ik ook niet graag op de klok en hou ik van flexibiliteit. Daarom bied ik maar 1 pakket met uitbereiding aan.  

Je hoeft geen keuze te maken tussen bepaalde uren en zo heb je een fotograaf die jullie hele dag vastlegd van A tot Z.

Hieronder heb ik een overzichtje met wat de pakketten inhouden:

Deze tarieven zijn geldig voor bruiloften die plaatsvinden in 2022 & 2023.

Ziet jullie dag er anders uit qua tijden? Geen probleem! 

Hierover kun je mij altijd berichten om te kijken naar de mogelijkheden.

Is het nu zo gezellig en duurt het bruiloft wat langer? 

Dan ben ik daar graag onderdeel van. Het avondpakket 

is een uitbereiding van het dagpakket!

- In combinatie met het dagpakket

- Al je herinneringen verzameld

- Een complete serie foto’s, van begin tot eind

- Perfecte afsluiting

- ± 150 extra foto’s

Bij mij zit je niet vast aan bepaalde uren, soms duurt het 

een uurtje langer of korter. Daar ben ik graag flexibel in. 

Het dagpakket gaat in vanaf het omkleden tot en met 

het diner!

- Hele dag aanwezig

- Kenningsmakingsgesprek

- Digitale downloadlink

- ± 500 foto’s

- Preview binnen 24 uur

- Unieke USB met hoge resolutie foto’s

- Gratis 20×20 album

- Inclusief reiskosten







1. Andersom op de WC
Beste tip die ik ooit ergens gehoord heb: Ga andersom op 
de WC zitten. Meer hoef ik er niet over te zeggen, doen!

2. Neem iemand mee met de trouwshoot
Wat extra handen en ogen tijdens een trouwshoot is 
super fijn. Voor jullie als koppel en voor mij als fotograaf. 
Kies iemand uit die dicht bij staat en op de details kan 
letten. Ligt je jurk goed? Zit je pak recht? Mochten er 
spullen mee moeten hoef je er zelf niet mee te lopen en 
kan je heel snel door de shoot heen, scheelt weer tijd!

3. Maak een lijstje voor de familiefoto’s
Dit scheelt heel veel tijd. Laat iemand die dichtbij staat 
langs de fotograaf staan en de namen opnoemen. Zo kan 
je heel snel door de lijst heen en hoef je geen uur uit je 
dag te gebruiken voor deze foto’s!

4. Plan de trouwshoot in voordat je daggasten 
er zijn
Even een momentje voor elkaar en niet in je achterhoofd 
dat je daggasten al ergens op locatie zijn. Als het mogelijk 
is in je dagplanning is het het fijnste om dit vooraf te 
doen!

5. Laat taken uit handen nemen
Vaak zie ik koppels nog met kaarten of cadeaus in 
handen. Die pak ik dan even aan of leg ik weg. Dit is puur 
omdat je anders de hele tijd met spullen in je handen op 
de foto staat! Laat dit vooral gebeuren. Als daggasten of 
familieleden dingen uit handen nemen is dat altijd goed 
bedoeld. Het is jullie dag, lekker genieten!

6. Plan je dag zo ruim mogelijk in tijd
Niemand houd van stressen. Als je je planning wat ruimer 
maakt en je gaatjes van adem halen hebt is dat super fijn. 
De dag vliegt al voorbij dus als je ergens tijd over hebt of 
ergens wat langer voor nodig hebt is het fijn als die ruimte 
er is! Plan niet op de minuut en zorg voor wat speling in 
je dagplanning!

7. Maak een lijstje met dingen die belangrijk zijn
Als fotograaf kun je vaak wel een beetje inschatten welke 
mensen dichtbij staan. Maar geef vooral aan wat voor 
jullie belangrijk is. Is de taart gemaakt door een familielid 
of is er iemand ingevlogen die je niet vaak ziet. Dat zijn 
dingen die ik niet kan weten. Maar wel goed om te weten, 
dan steek ik daar graag net iets meer tijd in!

8. Neem sneakers mee
Het is vaak een lange dag! Als je op de eind van de dag 
lekker je sneakers kan aandoen scheelt dat wellicht wat 
blaren de volgende dag!

9. Er gaat altijd iets fout/niet volgends planning
Altijd, klein of groot. En dat is oke! Laat het je dag zeker niet 
verpesten. Een vlekje in je jurk, een grote puist of je groom 
to be moet wat langer op je wachten omdat je nog niet 
klaar bent. Vlekjes en puistjes zijn weg te photoshoppen 
en je bijna man word alleen maar nieuwsgieriger naar hoe 
je eruit ziet!

10. GENIET
Geniet, geniet, geniet! Als jij straalt zie je het op de foto’s 
terug. Het is jullie dag en die pakt niemand van jullie af!

10 tips 
Van een trouwfotograaf



Ik ben bereikbaar via de mail, maar je mag mij ook 
altijd appen of bellen:

info@fotografiedani.nl

06 202 77 349

Als je vragen heb en/of dingen zijn niet duidelijk, stuur 
mij een berichtje. Dan help ik jullie graag verder!

Mocht je willen checken of jullie datum nog beschikbaar, 
vermeld die dan altijd even in jullie berichtje naar mij toe!

Hopelijk tot snel! Liefs Dani

www.fotografiedani.nl
@fotografiedani

Laten  we  kennismaken!
Heb ik je nieuwsgierig gemaakt?


