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Wie zijn wij?

We fotograferen jullie mooiste dag altijd samen, zodat er 
individuele aandacht is voor beide personen van het bruidspaar.

Door op twee plekken tegelijk te zijn, gaat er geen moment 
verloren! 

 

Aller eerst van harte gefeliciteerd met jullie 
voorgenomen huwelijk! wij zijn Chris en Zoë, 

 twee spontane, enthousiaste & hardwerkende 
fotografen. 

Wij hebben al heel wat mensen blij mogen maken 
met mooie trouwreportages, hopelijk mogen 

we dat bij jullie ook!
 
 

Wist je dat?
 

Wij officieel gecertificeerd bruidsfotografen zijn?
Wij volgen regelmatig bijscholing om onze kennis uit te 

breiden en up to date te houden.
Zie hieronder ons laatst behaalde certificaat

 
 
 



Onze style 
 

Als documentaire bruidsfotografen met een 
vleugje fine-art,  zijn wij meer gericht om het 

verhaal in haar pure vorm vast te leggen;
 zoals het is. 

Wij proberen dit te combineren met een zo 
goed mogelijke compositie en het liefst met 

natuurlijk licht.
 strevend naar ‘echtheid’ proberen wij ons 

zo ''onzichtbaar'' mogelijk door alle gasten te
bewegen.

 Zodat het net lijkt of we gasten zijn. 
Ieder bruidsbaar is anders en daarom zie je 
bij ons dat geen enkele foto hetzelfde is, en 

dat maakt iedere bruiloft uniek!  
Wij vinden het heel belangrijk dat mensen 

zich op hun gemak voelen
zichzelf durven zijn, en dat níks aanvoelt als 

moeten.    
 



Kind wordsKind words

Bedankt dat jullie deze dag met ons hebben 
doorgebracht. Het werk dat jullie geleverd 

hebben is echt fantastisch en dan hebben we 
nog niet eens alles gezien.

De manier waarop jullie alles vast hebben weten 
te leggen is echt bijzonder. Daarnaast zijn jullie 
ontzettend lieve, warme en gezellige mensen

Het was geweldig met jullie erbij, 
enorm bedankt voor vandaag. Jullie 
zijn de beste. Bedankt voor al jullie

harde werk en jullie gezelligheid. Deze 
dag heeft geen 1 keer een foto als 

“poseren” of “moeten” gevoeld

OMG  wat zijn dat ongelofelijke 
fantastisch mooie foto’s!!!! Wie zijn 
die mooie mensen?  dit hadden 
we even niet zien aankomen, echt 

fantastisch!!!!!  



Onze pakketten

Pakket  L Pakket  XL Pakket MPakket S

€549,- €899,-€699,- €1049,-  €1249,-
8 uur huwelijksfotografie. 

 
 
 

10 uur huwelijksfotografie.
 
 

12 uur huwelijksfotografie. 
 

6 uur huwelijksfotografie. 4 uur huwelijksfotografie. 

2 fotografen voor de 
afgesproken uren.

Alle technisch goede foto's 

de foto’s worden geleverd in
de hoogste resolutie op een 

usb-stick.  
Ook krijgt u een 

Verassingsalbum 15x15 cm 
20 pagina's (groter formaat 

en extra pagina's tegen 
meer prijs mogelijk.)

 max 6 weken levertijd
preview van 10 foto's de 

eerste week na de bruiloft
reiskosten zijn inbegrepen 

 bewerkt.

Pakket  XXL 

2 fotografen voor de 
afgesproken uren.

Alle technisch goede foto's 

de foto’s worden geleverd in
de hoogste resolutie op een 

usb-stick.  
Ook krijgt u een 

Verassingsalbum 15x15 cm 
20 pagina's (groter formaat 

en extra pagina's tegen 
meer prijs mogelijk.)

 max 6 weken levertijd
preview van 10 foto's de 

eerste week na de bruiloft
reiskosten zijn inbegrepen 

 bewerkt.

2 fotografen voor de 
afgesproken uren.

Alle technisch goede foto's 

de foto’s worden geleverd in
de hoogste resolutie op een 

usb-stick.  
Ook krijgt u een 

Verassingsalbum 15x15 cm 
20 pagina's (groter formaat 

en extra pagina's tegen 
meer prijs mogelijk.)

 max 6 weken levertijd
preview van 10 foto's de 

eerste week na de bruiloft
reiskosten zijn inbegrepen 

 bewerkt.

2 fotografen voor de 
afgesproken uren.

Alle technisch goede foto's 

de foto’s worden geleverd in
de hoogste resolutie op een 

usb-stick.  
Ook krijgt u een 

Verassingsalbum 15x15 cm 
20 pagina's (groter formaat 

en extra pagina's tegen 
meer prijs mogelijk.)

 max 6 weken levertijd
preview van 10 foto's de 

eerste week na de bruiloft
reiskosten zijn inbegrepen 

 bewerkt.

2 fotografen voor de 
afgesproken uren.

Alle technisch goede foto's 

de foto’s worden geleverd in
de hoogste resolutie op een 

usb-stick.  
Ook krijgt u een 

Verassingsalbum 15x15 cm 
20 pagina's (groter formaat 

en extra pagina's tegen 
meer prijs mogelijk.)

 max 6 weken levertijd
preview van 10 foto's de 

eerste week na de bruiloft
reiskosten zijn inbegrepen 

 bewerkt.



Enthousiast geworden?
 

Denk je na het zien van de foto’s uit de brochure ‘ja, ik 
wil’? Neem dan snel contact op om te controleren of 

jullie trouwdatum nog beschikbaar is.
 

Graag nodigen wij jullie van harte uit voor een 
vrijblijvend kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek 

bespreken we al jullie wensen en ideeën Daarnaast 
kunnen jullie door onze sample albums bladeren om een

impressie te krijgen van ons werk en van de albums.
Na het gesprek sturen wij een offerte en als jullie hiermee

akkoord gaan ontvangen jullie de eerste betaling. Dit 
bedraagt 25% van het gekozen pakket. Door deze 
betaling te voldoen staat jullie datum vast in onze 
agenda. De tweede factuur, het resterende bedrag, 

ontvangen jullie twee weken voor de bruiloft en dient 
uiterlijk op de dag van de bruiloft betaald te zijn.

 
 



Hopelijk tot snel!

www.createdmemoriesfotografie.nl

06-13096119

 createdmemoriesfotografie@gmail.com


