Een huwelijk is een unieke gebeurtenis en voor
iedereen anders. Voor uw huwelijks-reportage
hebben wij voor U een à la carte concept
uitgewerkt passend binnen uw budget.
Wij starten met een basispakket van 680 €.
Wat bieden wij U daarvoor aan ?
De reportage begint thuis bij de bruid. Enkele
sfeer foto’s, het laatste knoopje van de
trouwjurk, de aankomst van de bruidegom.
Daarna (daarom niet in deze volgorde) : een
fotoreportage in het stadhuis en/of de kerk, een
fotoshoot op een locatie en de receptie. De
laatste foto is wanneer de bruidegom de speech
geeft voor aanvang van het feestmaal.
Achteraf ontvang je een CD-ROM met de
afgewerkte foto’s in 3 versies (kleur, zwart/wit en
sepia) in een formaat voldoende voor internet
toepassingen.
Afhankelijk van je wensen maak je keuze tussen
een DVDROM of een DVDROM + fotoboek met de
foto’s op hoge resolutie, voldoende voor
afdrukken tot A3. Bij DVDROM keuze heb je geen
dure nabestellingen!
Kies je voor een DVDROM dan betaal je 370 euro
extra. Kies je beide, dan betaal je 610 euro extra.
Het fotoboek is 30*30 cm en telt ongeveer 50
blz.
Extra opties :
a. Volle resolutie bestanden :
Je wil een canvas laten drukken ? Je wil een grote
poster zelf laten maken ? Dan zijn volle resolutie
foto’s wenselijk. Deze heb je al voor 200 euro
extra. Je ontvangt 3 extra CD’s (1 voor de kleur
foto’s, 1 voor de Zwart-Wit foto’s en 1 voor de
Sepia foto’s). Bestel je de canvassen of posters
bij ons, dan is deze optie uiteraard niet nodig !
b. Feestfotografie :
Wil je tijdens het avondfeest ook foto’s tot
ongeveer 1 uur na de openingsdans, dan
installeren wij speciale flitsers zodat, ondanks het

weinige licht tijdens het feestmaal en op de
dansvloer, je toch heldere maar sfeervolle foto’s
bekomt. Ook tijdens de maaltijd worden er foto’s
genomen van de gasten. Door deze optie te
kiezen wordt er ook gratis een eenvoudige video
montage gemaakt van de gehele receptie &
avondfeest. Een bewegend beeld legt nóg meer
de sfeer vast. Kostprijs : 150 euro.
c. Extra Fotoshoot :
De fotoshoot kan ook op een andere dag. Op die
manier kan deze veel relaxter gebeuren en
kunnen verschillende locaties bezocht worden.
Het laat ook toe om de nodige mobiele belichting
op te stellen voor nóg betere resultaten. Als je de
fotoshoot vòòr de huwelijksdag laat plaatsvinden
is het mogelijk om een posterfoto of canvas te
maken. Deze kan je dan schenken aan je ouders
op het huwelijksfeest. Kostprijs : al naar gelang
de wensen.
d. Visagie (bruidsmake-up) :
Wil je een visagiste thuis, dan kan dat ook. Als
team verzorgen wij immers zowel de fotografie
als
de
visagie.
Onze
ervaring
in
de
modellenwereld is hierbij een troef. Kostprijs : 30
euro voor bruid en 15 euro per extra persoon.
(Minimum 3 personen)
e. Bedankingskaartjes op de dag zelf :
Wil je op je trouwdag ‘savonds al bedankingskaartjes afgeven: dat kan! Met mobiele printers
drukken wij uw kaartjes af a rato van 100
kaartjes per uur. Voordeel : geen opstuurkosten
meer achteraf en de gasten hebben ineens een
mooi aandenken! De afdruk gebeurt op
kwaliteitspapier.

Samengevat :
1) Basisprijs :
Met DVDROM
Met DVDROM en Fotoboek
2) Volle resolutie foto’s :
3) Feestfotografie & video :
4) Extra Fotoshoot :
5) Bruidsmake-up :
6) Visagie per extra persoon :
7) Bedankingskaartjes formaat
10*15
cm
(minimum
50
kaartjes) :
100 km inbegrepen – extra km:

680 €
+370 €
+610 €
200 €
150 €
Offerte
30 €
15 €
1 euro/kaartje

0,4 €/km

Ziet uw dag indeling er helemaal anders uit, of
heeft U nog andere wensen, dan maken wij graag
een specifieke offerte.

Prijzen zijn BTW incl en geldig tot eind augustus 2017.
Contact :
Mail : info@natwork.be
Tel : 056/32.30.60 na kantooruren
Gsm : 0499/707.437
Ond Nr : 0892 937 062
Vroonstraat 31
8792 Desselgem
Bij reservatie betaalt U 200 euro voorschot.

