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Welkom
Jullie gaan trouwen, van harte gefeliciteerd!! 
Nu kan de voorpret beginnen. Er zijn zoveel leuke dingen die 
jullie nu kunnen gaan regelen; het uitzoeken van de jurk, 
een mooie locatie, de uitnodigingen... En natuurlijk het uit-
zoeken van een fotograaf die deze bijzondere dag voor jullie 
in beeld gaat brengen! 



Leuk dat je mij benaderd hebt voor een fotoshoot.Voor we 
elkaar echt gaan ontmoeten wil ik mezelf graag alvast aan ju-
llie voorstellen.

Ik ben Deborah, opgegroeid is Apeldoorn, omringd door de 
magische bossen en heide van de Veluwe. Al heel jong wist ik 
wat ik wilde; de tijd stilzetten en al dat moois vastleggen. 
Een droom die ik vandaag de dag mijn werk mag noemen! Sinds 
drie jaar ben ik de gelukkige eigenaar van mijn bedrijf 
“Sterrenstof”. Ik maak portretten van mensen in alle bijzon-
dere momenten en fases in hun leven; zwangerschap, babytjes, 
gezinnen, portretten en bruiloften. Ik hou ontzettend van 
mijn werk en ik hoop dat ik dit met mijn foto’s en 
enthousiasme kan overbrengen!

Over mij



Mijn stijl
Mijn fotografiestijl zou je kunnen omschrijven als oprecht, zacht 
en altijd met een romantische sprankeling. Ik maak gebruik van de 
schoonheid van natuurlijk licht, dus grote flitsers zul je bij mij 
niet zien. Met mijn oog voor detail en gevoel voor emotie leg ik 
de mooiste momenten voor jullie vast op camera. 



Geïnteresseerd in een bruisreportage van Sterrenstof en 
hebben jullie al een datum geprikt? Neem dan eerst even 
contact met me op om te kijken of deze dag nog beschikbaar 
is. Zoja, dan zet ik meteen een optie voor jullie op die 
datum. Geheel vrijblijvend maken we een eerste afspraak om 
elkaar te leren kennen en om de bruiloft globaal door te 
nemen. Ook neem ik een voorbeeldalbum mee zodat jullie mijn 
werk en het album kunnen bekijken. Na het gesprek stuur ik 
jullie een op maat gemaakte offerte op.

Klikt het van beide kanten en willen jullie graag dat ik 
jullie bruiloft kom fotograferen? Dan voel ik me super blij 
en vereerd! In een tweede gesprek bespreek ik graag al jul-
lie plannen, wensen en verwachtingen voor de bruiloft.  
Al onze afspraken verwerk ik in een contract waaronder we 
beide onze handtekeningen zetten. Zo komt niemand achteraf 
voor verassingen te staan. 

De eerste stappen



En dan is het moment aangebroken: de bruiloft!! Deze dag 
zal helemaal in het teken van jullie staan. Al die emotie en 
blijdschap werken aanstekelijk dus mijn humeur zal opperbest 
zijn. Ik probeer overal te zijn zodat ik alle mooie, bijzon-
dere en grappige momenten kan vast leggen. Niet opvallend 
maar zo veel mogelijk op de achtergrond zodat ik niemand ik 
de weg zal lopen. Gaan dingen anders dan gepland? Niets aan 
de hand, ik stel me flexibel op en pas me helemaal aan. Ik 
leg de gebeurtenissen vast zoals ze echt zijn gegaan zodat 
jullie achteraf een zo mooi mogelijke herinnering hebben om 
nog jaren op terug te kunnen kijken. 

Op de bruiloft



De nabewerking
Na de dag kruip ik met alle foto’s achter mijn computer en 
kan het selecteren en nabewerken beginnen. Bij het selecteren 
kijk ik naar licht, compositie, emotie en het algemene gevoel 
dat een foto oproept. Hoeveel foto’s ik selecteer hangt af 
van de afspraken die we van te voren gemaakt hebben.

Alle geselecteerde foto’s krijgen een zorgvuldige 
nabewerking.  Ik verander de foto’s niet, ik versterk de moo-
ie elementen in de foto. Alles krijgt net wat meer glans en 
licht, waardoor jullie en de omgeving extra mooi tot zijn re-
cht komen. Vaak is het zo dat een aantal foto’s prachtig uit-
komen in zwart-wit. Op basis van ervaring en gevoel kies ik 
er dan voor om deze foto’s om te zetten naar zwart-wit. 





De aanlevering
Binnen 8 weken na de bruiloft krijgen jullie de foto’s op een 
usb stickje thuis opgestuurd. Hebben jullie een foto-album 
besteld?  Dan mogen jullie, zodra de foto’s klaar zijn, zelf 
een selectie maken van 50 a 60 foto’s voor in het boek. Wil 
je liever dat ik de selectie maak dan is dat ook prima!
Na aanlevering van de fotoselectie, stuur ik jullie een 
digitale proefversie. Na goedkeuring van deze versie ontvang 
je het album uiterlijk binnen 4 weken thuis op je deurmat. 
Wordt je liever verrast dan is het ook mogelijk om het album 
opgestuurd te krijgen zonder eerst de proefversie in te zien.





Tarieven
Om het transparant en overzichtelijk te maken heb ik drie pakketten 
samengesteld. Natuurlijk is er buiten deze pakketten ook nog van alles 
mogelijk. We kunnen de bruidsreportage en alles daar omheen helemaal 
aanpassen aan jullie wensen!



Tarieven inclusief
Hoe komen mijn prijzen tot stand? Ik probeer mijn prijzen altijd zo 
scherp mogelijk te houden in verhouding tot de hoeveelheid werk en 
toewijding die ik erin stop. Een fotoreportage bij mij betekend meer 
dan alleen het registeren van jullie bruiloft. In mijn bruidreportages 
laat ik echt jullie identiteit zien en de sfeer van jullie bruiloft. 
Niet alleen door de fotografie op de dag zelf maar ook door de per-
soonlijke en intensieve nabewerking van de foto’s!

Altijd inclusief:

•	100% aandacht en toewijding tijdens jullie bruiloft

•	Zorgvuldige en persoonlijke nabewerking

•	Alle foto´s in hoge resolutie op een leuke usb-stick

•	Een leuk extra’tje zoals een afdruk, miniboekje of kaartjes

•	Alles opgestuurd in een creatief pakketje



Naast het basispakket kunnen jullie kiezen voor leuke extra’s, zoals 
een mooi foto-album of een verlovingsshot. De extra uren gaan in 
vanaf 9 uur fotografie.

Extra



Boeken jullie mij voor 8 uur of meer? 
Dan krijgen jullie een verlovingsshoot cadeau! 



Fotoalbum
Van zo’n speciale dag wil je natuurlijk nog lang nagenieten. Maak 
van jullie dag een tastbaren herinnering met een mooi fotoalbum! 
Het is heerlijke om af het toe het album uit de kast te pakken om 
samen jullie bruiloft opnieuw te beleven. 

De albums die ik lever zijn van een zeer hoge kwaliteit met een 
professionele afwerking. Echt een gevoel van luxe dus als je het 
album doorbladert! Omdat iedereen uniek is heb ik niet maar 1 soort 
album, maar 4 soorten met zorg uitgekozen albums met allemaal hun 
eigen karakter. Zo zit er altijd wel een album tussen dat helemaal 
bij jullie past!

Voor alle albums geldt: Extra pagina (per twee): 15euro
      Opbergdoos: 50euro
                        
Voor het album Leder geldt: Venster met foto in kaft: 35euro
            



vintage
een album met een puur en autentiek 
karakter. De mooie linnen kaft is extra 
persoonlijk door een letterpress van 
jullie namen. De foto’s worden ge-
drukt op dik, professioneel fotopapier, 
afgewerkt met een lay-flat verbinding.

25x25 cm - 400 euro
30x30 cm - 500 euro
30x40 cm - 600 euro

incl. 40 pagina’s en
 luxe opbergdoos 



elegant
Een super luxe album met een gevoel 
van glamour. De kaft is aaibaar zacht 
met een shiny vintage logo van jullie 
namen. De foto’s worden gedrukt op 
dik, professioneel fotopapier, af-
gewerkt met een lay-flat verbinding.

25x25 cm - 500 euro
30x30 cm - 600 euro
30x40 cm - 700 euro

incl. 40 pagina’s en
 luxe opbergdoos 



Leder
Een klassiek album van hoogwaardige 
kwaliteit. Het album kenmerkt zich 
door de verdikte fotobladen, lay-flat 
verbinding en de veelzijdigheid. Er is 
een brede keus uit prachtige soorten 
(kunst)lederen kaften

25x25 cm - 300 euro
30x30 cm -400 euro
25x35 cm - 400 euro
40x40 cm - 700 euro

incl. 40 pagina’s 



rustiek
Een bijzonder album met een rustieke 
uitstraling. Wat het album zo bij-
zonder maakt is de keuze uit 3 prachtige 
soorten papier van orgaisch materiaal. 
De kaft is afgewerkt met linnen en een 
letterpress van jullie namen.  

40x30 cm - 500 euro

incl. 40 pagina’s en 
luxe opbergdoos



Willen jullie graag vrijblijvend een afspraak maken?
Neem dan contact op met:

Fotografie

www. sterrenstof.nl
deborah@sterrenstof.nl  06 45 90 1440 facebook.nl/sterrenstof


