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Werkwijze 
 
1. Offerte 
• Zo snel mogelijk na ons kennismakingsgesprek zal ik een definitieve offerte opmaken, 

inclusief jullie wensen. 
• Deze offerte blijft 1 maand geldig en wordt pas definitief na schriftelijk akkoord. 
• De trouwdatum wordt 14 dagen als optie vastgehouden. Als de keuze na 14 dagen nog 

niet is gemaakt, kan de datum nogmaals worden vastgehouden, na overleg. Dit in 
verband met de drukte in het hoogseizoen.  

 
2. Akkoord offerte 
• Zodra de offerte voor akkoord retour is gestuurd, betalen jullie binnen 14 dagen een 

voorschot van 30%. De trouwdatum is nu definitief.  
• Jullie ontvangen van mij een opdrachtbevestiging.  

 
3. Laatste contact moment voor het huwelijk, het detailgesprek 
• 2 à 3 weken voor het huwelijk zal er nog een (telefonisch) contactmoment zijn om de 

laatste dingen door te spreken. Zorg dat jullie de planning bij de hand hebben en 
eventuele belangrijke contact-/adresgegevens. 

• Tijdens dit gesprek vind ik het erg fijn om zoveel mogelijk te horen over jullie wensen. 
Wat willen jullie graag terugzien in de video of wat juist niet? Hoe meer jullie mij vertellen 
hoe meer ik hier rekening mee kan houden.  

• Uiterlijk 1 week voor het huwelijk ontvang ik van jullie het definitieve draaiboek. 
 
4. Huwelijksdag 
• Omdat jullie tijdens het laatste contactmoment mij zoveel mogelijk hebben verteld over 

jullie wensen, kan ik op jullie bruiloft mijn eigen creativiteit zijn gang laten gaan. Dit vind 
ik erg belangrijk en ik hoop er dan ook op dat jullie mij hier zoveel mogelijk vrij in laten.  

• Op de bruiloft kom ik op de afgesproken locatie stipt op tijd. Niet eerder (en uiteraard 
niet later) om onrust te voorkomen. 

• Ik leg graag details vast. Het zou erg fijn zijn als jullie het een en ander alvast klaar 
kunnen leggen zodat het niet nog bij elkaar gezocht hoeft te worden. Denk hierbij aan de 
trouwjurk en trouwschoenen, de ringen, manchetknopen, de trouwkaart, een speciaal 
parfumflesje. 

• Ik zal tijdens jullie dag op de achtergrond mee draaien. Doe net alsof ik er niet ben, zo 
krijgen we de meest spontane beelden. Als ik vragen heb, om bijvoorbeeld een 
handeling (opnieuw) te doen, dan hoor je het vanzelf. 

• Ik sluit met de fotograaf mijn manier van werken kort om zo een perfecte samenwerking 
te creëren. 

• Voorafgaand aan de ceremonie krijgen de bruidegom en de trouwambtenaar mogelijk 
een microfoontje opgespeld van mij. Op die manier wordt jullie ‘JA!’ mooi vastgelegd.  

• Op de verschillende locaties heb ik graag een plekje waar ik mijn apparatuur eventueel 
veilig kan opslaan en accu’s kan opladen. Als het lukt is het fijn als jullie dit alvast op de 
locaties aangeven zodat zij hier rekening mee kunnen houden.  

• Ik heb gedurende de dag veel apparatuur bij me. Het is daarom fijn als er met parkeren 
rekening kan worden gehouden met een plekje in de buurt. Kunnen jullie dit met de 
verschillende locaties kortsluiten? 

• Wanneer de lunch en/of diner tijdens de draaiuren valt, zou ik graag een simpel hapje 
mee-eten. Als dit om welke rede dan ook niet mogelijk is, dan hoor ik het graag tijdens 
ons laatste gesprek zodat ik dit zelf kan regelen. 
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• Het kan zijn dat ik aan het einde van de draaidag ongemerkt vertrek, ik wil jullie niet 
storen tijdens jullie feest. Ik probeer wel mijn vertrek bij de ceremoniemeester/ 
weddingplanner te melden. 

 
5. Montage 
• Na jullie trouwdag ga ik zo snel mogelijk aan de slag met jullie video(‘s).  
• Ik begin met het zoeken naar de beste muziek die past bij de sfeer van jullie dag en de 

beelden die ik heb kunnen maken. Dit hoort bij mijn creatieve proces. Als jullie er 
behoefte aan hebben, kan ik jullie (voordat ik daadwerkelijk begin met monteren) 3 
nummers sturen waar jullie uit kunnen kiezen. Als jullie deze mogelijkheid willen, geef dit 
dan aan in het laatste contactmoment vóór jullie bruiloft. Wanneer de montage eenmaal 
is begonnen, kan de muziek niet meer worden veranderd.  

• Kort na de bruiloft volgt de eindfactuur. Hierin zijn eventuele reiskosten of meerwerk in 
verwerkt. Deze factuur dient 14 dagen na de bruiloft te worden voldaan. 

• Binnen de afgesproken termijn en wanneer de eindfactuur is betaald, wordt de video zo 
snel mogelijk opgeleverd. Binnen de regio Dordrecht kom ik gezellig langs om de 
highlight video te laten zien. Wonen jullie verder weg, dan plannen we een videogesprek. 
Andere video’s worden direct online gedeeld.  

 
6.  Review 
• Jullie mening is ontzettend waardevol voor potentieel nieuwe bruidsparen die 

geïnteresseerd zijn in mijn werk. Ik zou het enorm waarderen als jullie ervaring gedeeld 
wordt op Google. Een geschreven review deel ik ook graag op mijn socials en website. 
Een link stuur ik jullie kort na het opleveren van de (laatste) video. Vullen jullie hem in?? 

 


