
TIP 1: 
 Het is cliché, maar waar: Over smaak valt niet te twisten

Daarom is mijn eerste tip: Ga op zoek naar een fotostijl die jullie mooi vinden en
zoek in die stijl fotografen.

Houden jullie bijvoorbeeld van kleurrijke foto’s met veel contrast of juist van
lichte romantische sfeerbeelden. Houden jullie van kunstzinnige/ artistieke
foto’s waarin wordt gespeeld met licht en techniek of zijn jullie op zoek naar
een documentaire fotograaf die alle momenten vastlegt en echt jullie verhaal
vertelt?

OVER LOUISE
Ik hou van lezen (kan mij
helemaal verliezen in een
boek), tekenen, schilderen,
koken. Veel te veel om op te
noemen, maar mijn absolute
passie is fotografie. 

ik fotografeer het leven zoals
dat echt is. Daarom noem ik
mijzelf levensfotograaf.
Authentiek en puur, de
mooie momenten én de
kleine missers. Want die
horen erbij. Met veel
enthousiasme en
betrokkenheid leg ik jullie
meest dierbare momenten
vast.

Mijn prijswinnende foto’s zijn
integer en sfeervol. Zonder
opsmuk, zonder ‘gemaakte’
plaatjes. Gewoon jullie leven,
precies zoals je het zelf
beleeft – maar dan prachtig
op beeld vastgelegd.

TIPS VOOR HET VINDEN VAN DE BESTE
TROUWFOTOGRAAF VOOR JULLIE.  

D O O R  L O U I S E  V A N  D E N  B R O E K

WEBSITES BEKIJKEN
Wanneer jullie dat weten kunnen
jullie op zoek naar de foto’s die
daarbij passen en natuurlijk de
website bekijken van de
bijbehorende fotografen. De
meeste fotografen hebben veel
foto’s op hun website staan, scrol
dan ook rustig door hun blogs of
portfolio heen. 

MOMENTSINLIFE.NL
Hier kun je bijvoorbeeld mijn
portfolio vinden en foto's zien van
bruiloften. Wil je meer foto’s zien
van een complete bruiloft zodat je
weet wat je kunt verwachten?
Stuur dan gerust een bericht en ik
help je graag verder. Uiteraard kun
je dit bij meerdere fotografen te
doen om te kijken wie het beste bij
je past.


