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WOVE?
HOERA, jullie gaan trouwen en dat is fantastisch nieuws.  

Een dikke dikke proficiat want trouwen is, 

al zeg ik het zelf, het beste in de wereld. 

TO WOVE OR NOT TO WOVE
Wanneer je dit aan het lezen bent, heb je misschien wel interesse om met mij samen te werken.  

Er zijn heel veel fotografen, allemaal met hun eigen stijl en eigenheden. Alles draait hier rond 

smaak en voorkeuren. Wanneer ben ik de geschikte fotograaf voor jullie trouw? 

✔ Geen fan van de klassieke trouwfoto’s?

✔Mag er al eens een hoek af zijn aan de foto’s?

✔Sta je open voor zotte ideeën om epische foto’s te creëren?

✔Zijn jullie fan van echte momenten?

✔Zijn jullie fan van kleurrijke en sprekende foto’s? 

✔Hebben jullie nog plaats in jullie vriendenkring voor een extra persoon? 

Was de algemene consensus tijdens het lezen van deze voorbeelden, JA!? Dan vrees ik dat we een 

match kunnen zijn (Ik swipe alvast naar rechts). Ik nodig jullie sowieso graag uit bij mij thuis om 

een pintje /wijntje/ colaatje/ ... te drinken en samen eens gezellig te babbelen over het feest. Maar 

bovenal om te kijken als er een klik is. 





Wouter is wie hij is, een vrolijke en creatieve duizendpoot 
die iedereen op zichzelf laat zijn. Goede en vlotte service, 

altijd met een lach. De eerste dag al kregen we een selectie 
waarmee we in de wolken waren, en we stegen enkel noch 
hoger toen het eindresultaat aankwam. Héél tevreden. De 

beste en mooiste herinneringen aan onze unieke dag.

-Liselinde Standaert-

Wouter was onze fotograaf voor ons huwelijk op 9/10. Super-
toffe gast die er volledig voor gaat! Na 2 dagen krijg je al een 
mooie selectie foto’s en ze zijn echt prachtig. We zouden geen 

andere fotograaf meer kiezen!

Wouter, je bent echt een topfotograaf!  
Nogmaals 1000 maal dank :D.

-Paulien De Ruyck-



Aanpak
Als documentairefotograaf op zoek naar de juiste en mooiste 

momenten ben ik er graag vroeg bij. 
 

Vroege vogel
Jullie verhaal vertellen is mijn doel. Daarom ben ik er graag van bij het begin bij om elk moment 

vast te leggen. Mijn dag start wanneer die van jullie start (meestal nog iets vroeger). Het volledige 

verhaal vertellen wil ook zeggen dat ik er bij het klaarmaken van de man ook bij ben. Zo hebben 

jullie al wat kunnen wennen aan Wouter die rondloopt met twee camera’s. Zijn jullie op zoek naar 

iemand die jullie kan helpen met jullie haar en make-up? Stuur mij een berichtje of vraag ernaar 

tijdens het gesprek. Met veel plezier geef ik een aantal topmensen door!

Shoot
Een shoot duurt zo lang jullie willen of zolang het past binnen de dagplanning ;). Ik reken graag 1 

tot 2u om foto’s te nemen. Op deze manier zijn jullie even op jullie gemak, weg van alle drukte, ge-

zellig met jullie twee (en ik dan natuurlijk ook). Locaties kiezen laat ik aan jullie over maar ik help 

uiteraard graag met knopen doorhakken of tips geven. 



Ceremonie of kerk?
Willen jullie het ‘ja’ woord wat extra diepgang geven? Daar kan ik alleen maar fan 

van zijn. Het brengt wat meer diepte bij jullie verbintenis. Geen fan van de kerk en 

op zoek naar een voorganger? Ik ken gelukkig iemand die jullie hierbij kan helpen.  

Vraag ernaar tijdens ons gesprek en ik help jullie met plezier verder.

F is for family
Wie zegt dat de foto’s met de familie een moeilijk en vaak saai gegeven is kent mij alvast nog niet. 

Ik ga graag de uitdaging aan om creatieve en leuke familieportretten te creëren. Kinderen zijn  

altijd een feest op foto’s. Laat ze dus maar komen. De foto’s neem ik graag bij de zaal als de  

dagplanning dit eventueel toe laat. Je rekent hiervoor best een half uurtje tot drie kwartier om 

alles mooi ingeblikt te krijgen. 



Avondfeest
Ook tijdens het avondfeest ben ik er graag bij, er zijn nog zo veel mooie momenten vast te leggen. 

Van speeches tot jullie vrienden die afkomen met hilarische cadeaus of opdrachten. Elk moment 

ben ik er graag bij en leg ik vast op de gevoelige plaat voor jullie. 

Ik vraag om mee aan tafel te schuiven en leg tijdens het eten mijn camera even aan de kant (tenzij 

er natuurlijk zotte dingen gebeuren). 

Openingsdans
De openingsdans, een hoogtepunt van de avond. Een must om hier bij te zijn als fotograaf. Ook 

hier sta ik jullie graag met raad en daad bij om deze openingsdans zo memorabel mogelijk te 

maken en uiteraard om deze zo goed mogelijk vast te leggen. 

Dansfeest
Ik ben een plakker, ik waarschuw jullie nu al. Wanneer het feestje goed begonnen is, sta ik graag 

mee op de dansvloer. Mijn moves spreken voor zich. Een dansende fotograaf doet de schaamte 

bij anderen wegnemen waardoor de avondfeest foto’s nog beter worden. Ben je nog op zoek naar 

een schitterende dj? Ik heb een aantal mensen waar ik graag mee samenwerk en waarvoor ik mijn 

hand in het vuur steek dat ze er een feestje van zullen maken. 





Let’s talk  
money

Een huwelijk is zoals jullie nu wel al door hebben, kostelijk. Fotografie is een dure uitgave maar volgens 

mij een heel belangrijke. Je betaalt immers om je huwelijk te laten vereeuwigen. Die verantwoordelijk-

heid is niet te onderschatten. Alle voorzorgsmaatregelen die ik neem (verschillende back-ups doorheen 

de dag, twee camera’s, verschillende lenzen etc.) zorgen ervoor dat jullie niet hoeven in te zitten met die 

herinneringen. I’ve got you ;). 

 

8u feest

Start wanneer jullie dit 

willen (alle uren 

aansluitend)

Een ruime selectie aan 

beelden in hoge resolutie 

via een online galerij

Luxe usb doos met jullie 

foto’s

€1600
+

Extra uur: €200

Full day

Een fotograaf van begin 

tot einde (minstens een 

uur na de openingsdans)

Een ruime selectie aan 

beelden in hoge resolutie 

via een online galerij

Luxe usb doos met jullie 

foto’s

€2500

10u feest

Start wanneer jullie dit 

willen (alle uren 

aansluitend)

Een ruime selectie aan 

beelden in hoge resolutie 

via een online galerij

Luxe usb doos met jullie 

foto’s

€2000
+

Extra uur: €150



This is me

Grafisch

Fun facts over mij. Ik haat schrijven, dus deze bundel was een hel. Ik hou van huwelijksfeesten. Ik doe niets 

liever dan mij een hele dag te kunnen focussen op alles. Ik ga er prat op dat ik alles gezien heb en overal 

wel een foto van heb. Mijn overtollige energie zorgt ervoor dat ik een hele dag kan blijven gaan zonder moe 

te worden. Ik ben ondertussen al 7 jaar als fotograaf bezig en huwelijken blijven bij mij aan de top staan in 

de fotografische tak. 

Vind je niet wat je wil in het aanbod van huwelijkskaarten. Wil je een persoonlijke aanpak en iets out of the 

box? Ik kan jullie helpen bij de grafische kant van het huwelijk. Prijzen vanaf €150 en volledig op maat .


