
C L O V E U R
Bruidsfotografie



Over mij
Allereerst wil ik jullie van harte feliciteren, want binnenkort gaan jullie 
trouwen! Een dag vol liefde en magie, waarbij jullie de verbintenis met 

elkaar aangaan. 

Mijn naam is Kim van Klaveren, 27 jaar oud en ik woon samen met 
mijn vriend en hondje in Ridderkerk. Fotografie is mijn passie en ik 

spreek van geluk dat dit sinds een aantal jaar ook mijn fulltime baan is. 
Toen ik begon met fotograferen was dit voornamelijk modefotografie, 
maar sinds ik meerdere bruiloften met mijn mentor mee mocht lopen 

ben ik hopeloos verliefd geworden op bruidsfotografie.

Ik vind het fantastisch dat jullie geïnteresseerd zijn in mijn 
bruidsfotografie en zal jullie ook iets meer vertellen over mijn stijl en 

werkwijze. 
Wat ik zo mooi vind aan bruidsfotografie is de liefde die het 

weerspiegeld. Zowel de liefde tussen jullie, het bruidspaar, maar ook 
de liefde van familie en vrienden vind ik prachtig om vast te leggen. 
Tijdens de bruiloft wissel ik dan ook af tussen geposeerde foto’s en 

spontane momenten. Natuurlijk klinken geposeerde foto’s spannend 
om te laten maken, want het laatste wat je wil is uiteraard een 

statische foto. Maar ik kan je verzekeren dat een geposeerde foto ook 
veel spontaniteit en liefde kan bevatten. Door mijn rustige karakter 

kunnen jullie je volledig op elkaar focussen tijdens het fotograferen en 
straalt de liefde ervan af!

Voor mij is elke bruiloft een unieke ervaring en wil ik iedereen 
bijzondere foto’s leveren met een persoonlijke touch. Om dit te bereiken 
spreken we van te voren 2 keer af en denk ik graag met jullie mee over 

creatieve ideeën die jullie foto’s net de extra touch zullen geven.

Mochten jullie nog steeds geïnteresseerd zijn in mijn fotografie na het 
lezen van de brochure, plan ik graag een geheel vrijblijvend 

kennismakingsgesprek in om jullie beter te leren kennen.



Werkwijze
Kennismakingsgesprek

Tijdens dit vrijblijvende gesprek bespreken we jullie wensen voor de 
fotografie tijdens de bruiloft. Maar nog belangrijker is dat we elkaar 
leren kennen en kunnen zien of er een wederzijdse klik is. Voor mij is 
het erg belangrijk dat jullie je op je gemak voelen tijdens de bruiloft. 

Op deze manier krijg je namelijk de allermooiste en meest pure foto’s.

Puntjes op de i gesprek
Mochten jullie na het kennismakingsgesprek met mij in zee willen gaan, 

hebben we 2 weken voor de bruiloft nog een gesprek. In dit gesprek 
bespreken we het draaiboek, familierelaties en alle andere details 

van de bruiloft. Ook kijken we of er nog props nodig zijn voor de foto’s 
(denk hierbij aan rozenblaadjes, rookbommen of sterretjes), niks is 

verplicht maar ik denk hierin graag met jullie mee.

De dag zelf
Op de dag zelf maak ik een reportage van de bruiloft en hebben we 

2 foto momenten. Eén met enkel het bruidspaar en één met de familie 
en vrienden. Hoe lang deze momenten zijn hangt uiteraard geheel af 

van jullie persoonlijke  wensen.
Tijdens het fotograferen van de dag probeer ik mij zoveel mogelijk in te 
blenden met jullie gasten. Op deze manier krijg ik de meest spontane 

beelden op mijn lens vereeuwigd.

Aanlevering foto’s
De eerste aanlevering van de bewerkte foto’s ontvangen jullie binnen 
6-8 weken na de bruiloft. Dit gebeurd allereerst via een online gallerij. 

Hier kunnen jullie de persoonlijke favorieten uitzoeken die ik in het 
mini-album gebruik. Nadat deze selectie door jullie is uitgevoerd 

ontvangen jullie de luxe USB-stick en het mini-album. Als extra optie 
kunnen jullie er ook voor kiezen om een groot trouwalbum bij mij te 

laten maken.





Tarieven
Om de prijzen inzichtelijk te maken heb ik een aantal pakketten opgesteld 
voor bruidsfotografie. Uiteraard kan dit geheel gepersonaliseerd worden. 
De pakketten zijn inclusief btw, meerdere gesprekken voorafgaand, luxe 
usb-stick en mini-album. Exclusief zijn de reiskosten en groot foto-album. 

Bronze package
- 6 uur aaneengesloten fotografie
- 300 nabewerkte foto’s aangeleverd op luxe usb-stick en online gallerij
- Mini foto-album van 15-20 foto’s
- 850 euro 

Silver package:
- 9 uur fotografie
- 400 nabewerkte foto’s aangeleverd op luxe usb-stick en online gallerij
- Mini foto-album van 15-20 foto’s
- 1050 euro

Golden package:
- 12 uur fotografie
- 500 nabewerkte foto’s aangeleverd op luxe usb-stick en online gallerij
- Mini foto-album
- 1250 euro

Personaliseren van de pakketten:
- Per extra uur bijboeken: 100 euro incl. btw
- Love/engagementshoot voorafgaand aan de bruiloft: 185 euro (25% korting)
- Luxe foto-album: vanaf 250 euro (prijs varieert n.a.v. jullie wensen)



Extra opties
Loveshoot
Een loveshoot vindt plaats voorafgaand van jullie bruiloft, hierbij 
kunnen we elkaar nog beter leren kennen en weten jullie op de bruiloft 
direct hoe ik te werk ga. Deze foto’s worden vaak gebruikt voor 
save-the-date of de trouwkaart. 

- 185 euro (ipv. 250 euro, je ontvangt 25% korting)

Make-up en haar
In samenwerking met make-up artist Kelly Kronemeijer kan ik een 
pakketdeal aanbieden. Kelly verzorgd op de dag de make-up en het 
haar van de bruid en optioneel ook van de moeder van de bruid. 
Wat ik fijn vind aan Kelly’s werk is dat het allemaal erg natuurlijk 
overkomt en de gehele dag mooi blijft zitten. 

- 385 euro incl. btw en proef make-up/haar vooraf 
   (ipv. 405 euro, je ontvangt 5% korting door via mij te boeken)

Videografie
Willen jullie de bruiloft ook op film vast leggen? In samenwerking met 
Rens Bok Productions kunnen wij jullie bruiloft zowel op foto als video 
vastleggen. Omdat wij vaak met elkaar samenwerken zal de stijl van 
de video hetzelfde zijn als de stijl van de foto’s en daardoor een mooi 
geheel vormen. Mochten jullie hier interesse in hebben zal Rens ook 
aanwezig zijn bij het vrijblijvende kennismakingsgesprek.

- Vanaf 899 euro incl. btw 
   (Je ontvangt 5% korting op het totale eindbedrag van foto- en 
   videografie als je ons beide boekt)



Reviews

Het was heel fijn dat Kim onze bruidsfoto’s heeft gemaakt. 
Wij hebben 4 kindjes dus het was nogal een uitdaging om 

iedereen leuk op de foto te krijgen. Maar Kim wist iedereen 
mooi vast te leggen op een speelse manier! Wij zijn heel blij 

met deze bijzondere foto’s.

- Marlous & Paul

Kim is echt een topper van een fotograaf! Ze denkt goed met je 
mee en komt met veel super originele ideeën om de foto’s echt 

persoonlijk en speciaal te maken. Ze heeft een goed oog voor detail 
en heeft op onze trouwdag alle bijzondere momenten perfect weten 
vast te leggen. Ze is professioneel en creatief en zeker een aanrader 

voor iedereen die hun speciale dag wilt vastleggen!

- Victoria & Nick

Het was voor ons een duidelijke keuze om Kim onze bruiloft te 
laten fotograferen. Wij kennen haar en uiteraard haar 
fotografie al een hele tijd en zijn groot fan haar werk. Ook de 
foto’s van onze bruiloft zijn prachtig geworden. Doordat we van 
te voren een loveshoot hadden geboekt voelde het vertrouwd 
om voor de camera te staan en waren we niet meer zo 
ongemakkelijk als in het begin. We kunnen nog steeds niet 
geloven dat wij dat zijn op de foto’s!

- Corine & Troy



Love to meet you soon


