
Prijslijst Huwelijksreportage 2018 

Volledige dag: 1600€ ( +/- 12u) 

Huwelijksreportage van de volledige dag met de voorbereiding, de ontmoeting, burgerlijke en 
ceremoniële plechtigheid, koppelreportage, groepsfoto’s, receptie en openingsdans. 
! einde ongeveer voorzien tot iets na de openingsdans. 

Halve dag: 1250€ (+/- 8u) 

Huwelijksreportage waar jezelf kan plannen welke momenten van de dag gefotografeerd moet worden.  
Keuze uit: 

- koppelreportage, 

- klaarmaken/voorbereiding, 

- burgerlijke en ceremoniële plechtigheid,  

- groepsfoto’s,  

- openingsdans 

Minder dan 8u: Prijs/uur = 200€  
 
Buitenland 

Er is mogelijkheid tot reportages in het buitenland. Contacteer me gerust voor de mogelijkheden. 

Inbegrepen: 

- ↟ Alle hoge resolutie foto’s zonder watermerk.  
↟ Alle afgewerkte foto’s op USB of via een download-link.  
↟ Binnen enkele dagen al een deel leuke foto’s om je reportage al te kunnen delen. 
↟ Alle verplaatsingen. (exclusief buitenland + verre afstanden in overleg.) 
↟ Prijzen zijn BTW inbegrepen. 
↟ Geen extra onvoorziene kosten achteraf.



Enkele vraagjes beantwoord:

Wanneer krijgen we onze foto's?  

Levertijd van gemiddeld een 2-3 maand.  
Op de dag van jullie trouw kan ik jullie meestal een veel beter zicht geven op wat mijn agenda in de  
weken erna is en kan dit uiteraard wat veranderen.  

Hoeveel foto’s krijgen we?  

Jullie krijgen alle hoge resolutie foto's zonder watermerk.  
Doorgaans zijn dit voor een volledige dag circa 500 à 700 afgewerkte foto's.  

We willen jou als fotograaf, wat nu?  

Mochten jullie interesse hebben om mij te boeken?  
Stuur me dan gerust een mailtje, bel me even of stuur een bericht via Facebook. 
Zo kunnen we een moment afspreken om kennis te maken en kunnen we alles persoonlijk bespreken. 

Moeten wij een voorschot betalen?  

Een voorschot geeft zowel het bruidspaar als de fotograaf wat meer zekerheid.  
Daarom wordt er standaard een voorschotje van 30% gevraagd.  

Moet jij 's avonds ook eten?  

Op zo’n dag krijg je natuurlijk honger, daarom vraag ik bij elke opdracht 's avonds een maaltijd. 
Ik vraag absoluut geen volledige menu, met iets basic ben ik al tevreden.  

Foto, video of beide?  

Op dit moment doe ik enkel fotografie. Zo kan ik mij volledig concentreren op het fotograferen van 
jullie trouw. Ondertussen kijk ik wel wat mogelijks is in de toekomst met videografie.  

Kunnen wij ook een groot Fotoboek bestellen?  

Nee, momenteel heb ik dit niet mee opgenomen in  
het takenpakket.  

Contact 

Jelle Canipel  
+32 498 46 09 86  
jellecanipel@pandora.be 
www.gloryus.be 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