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Trouwen
Yess, jullie gaan trouwen! Het vieren van de liefde, een super mooi 
moment. 

De lach op alle gezichten, de mooie details en het vieren van jullie 
liefde met de mensen die jullie zo dierbaar zijn. Vergeet ook de taart, 
de ringen, de mooie versieringen en de details van de trouwlocatie 
niet. Dat moet goed vastgelegd worden toch?

Daar kom ik in the picture: als fotograaf ben ik de hele dag bij jullie 
bruiloft aanwezig om de spontane momenten vast te leggen. Dit doe 
ik door pure, ongedwongen, warme en authentieke foto’s te maken 
met een persoonlijke touch. 

Jullie onvergetelijke dag vertalen in foto’s, daar geniet ik zo ontzettend 
van. Er gebeurt zoveel op jullie bruiloft, dat het bijna onmogelijk 
is om alles bewust mee te maken. Ik zorg ervoor dat jullie samen 
alles naderhand weer opnieuw kunnen beleven, wanneer jullie het 
fotoalbum openslaan. Dit doe ik door mijn gezicht te laten zien als 
jullie mij nodig hebben en naar de achtergrond te verdwijnen wanneer 
jullie samen aan het genieten zijn. Zo ontstaan de spontaanste foto’s 
en die zijn zo waardevol. 

Lieve woorden over de bruiloft:
Vera heeft onze prachtige trouwfoto’s gemaakt. We hebben ervoor 
gekozen om Vera de hele dag erbij te laten zijn zodat alle mooie 
momenten werden vastgelegd en dit heeft ze fantastisch gedaan! Er is 
mooie balans te zien in de foto’s, dat wat je verwacht van trouwfoto’s 
en de foto’s waaraan je ziet dat Vera ze gemaakt heeft en dat is precies 
wat wij wilde. Geen stijve en traditionele trouwfoto’s die iedereen heeft 
maar vooral de liefde en wie wij zijn. Dat heeft Vera geweldig laten zien 
en daar zij we haar enorm dankbaar voor.







Even voorstellen
Speciale momenten zijn er om te koesteren. Ik zet het moment 
stil in beeld, zodat je dit voor altijd vast kunt houden. 

Een creatief verhalenverteller met als grootste passie fotograferen. Je vraagt je 
vast af hoe dit gekomen is… 

Vroeger als kind kreeg ik van mijn ouders wegwerpcamera’s mee om een reis vast 
te leggen. Dit heeft een zaadje geplant en dit is met de jaren meer en meer gaan 
groeien. Zo ontstond StudioVe, de plek waar deze passie tot z’n recht komt en ik 
voor de volle honderd procent voor fotografie kan gaan. 

In mijn beleving is er niets mooier dan het vastleggen van een bijzonder moment. 
Ik vind het zo fascinerend hoe een foto een verhaal kan vertellen. Met een foto 
maak je een moment tastbaar: en glimlach, een traan, de emotie en het gevoel dat 
jullie op dat moment ervaart hebben. Tijdens bruiloften denk ik actief met jullie 
mee om jullie verhaal voor altijd te documenteren op een manier die passend is. 

Mijn streven is om jouw bruiloft te documenteren, zodat jullie er uren naar kunnen 
kijken. Foto’s waar je een heel leven lang van kan genieten en waardoor je terug 
kan blikken op die prachtige momenten. 

Ben jij er klaar voor om jouw verhaal met mij te delen? 

Liefs, 

Vera

Hi, ik ben Vera





Investering
Mijn tarief voor een bruidsreportage start vanaf € 1350,-. Dit is 
inclusief: 

• Een kennismakingsgesprek om de wensen te bespreken. 
• 6 uur aanwezigheid als fotograaf op jullie trouwdag. 
• Minimaal 300 zorgvuldig bewerkte beelden in hoge resolutie. 
• Een online galerij, waarmee je de foto’s kunt delen met vrienden 

en familie. 
• Binnen 48 uur na jullie dag een uitgebreide preview
• Inclusief luxe mini album 20x20 - 20 pagina’s (upgraden is 

mogelijk)
• Reiskosten bedragen € 0,35 cent per kilometer vanaf Tilburg. 
• Wil jij dat ik langer kom fotograferen? Yay! Voor elk uur extra 

reken ik € 125,-
 
Wil jij meer of minder uren boeken of ga jij het helemaal anders 
doen? Neem gerust contact met mij op en dan kijken wij wat er 
mogelijk is! Ik denk graag met jullie mee. 

‘Er is mooie balans te zien in de foto’s, 
dat wat je verwacht van trouwfoto’s 
en de foto’s waaraan je ziet dat Vera 
ze gemaakt heeft en dat is precies wat 
wij wilde. Geen stijve en traditionele 
trouwfoto’s die iedereen heeft maar 
vooral de liefde en wie wij zijn’.

- Sandra en Vive





Details
Kennismaking: 
Na het eerste contact plannen wij een kennismakingsgesprek 
in. Hier leren wij elkaar kennen, bespreken wij jullie wensen 
en kijken wij of er een klik is. Zijn we beiden enthousiast, dan 
leggen we de datum vast.  

Betaalvoorwaarden: 
Om de datum vast te leggen vraag ik een aanbetaling van €150,. 
Dit bedrag wordt verrekend met de uiteindelijke factuur, die 
wordt verzonden na de oplevering van de trouwreportage. 
Zijn er wensen betreft de betaling? Dan kijken wij samen wat 
er mogelijk is.

Opleverdatum: 
Het duurt ongeveer 6 weken voordat alle foto’s worden 
opgeleverd. 

Contactdetails: 
Vera Bouwhuis
+31 (0) 6 20729097
Instagram | @studiove.photography
www.studiovephotography.com





Love shoot

Elk stel heeft een uniek verhaal. Misschien kennen jullie elkaar al jaren, of zijn jullie net 
twee maanden samen. Het maakt niks uit! De liefde is er om gevierd te worden. Tijdens 
de shoot hebben we vooral heel veel lol en zorg ik ervoor dat het een herinnering zal zijn 
die jullie nooit meer vergeten. 

Het is ook mogelijk om een love shoot te boeken voor jullie bruiloft. Fijn om alvast echt 
face to face kennis met mij te maken en aan elkaar te wennen.

De investering voor deze shoot is € 199,-. Inclusief het volgende: 
• 60 minuten fotografietijd. 
• Minimaal 20 zorgvuldig bewerkte beelden in hoge resolutie. 
• Een uitgebreide online galerij, geen kosten voor extra foto’s! 
• Reiskosten bedragen € 0,35 cent per kilometer vanaf Tilburg.

Een liefdesverhaal dat voor altijd is.


