
TIP 2: 
Kortom een ontzettend bijzondere en waardevolle dag. En wat zou het dan
ontzettend jammer en ook wel verdrietig zijn wanneer de herinneringen van
deze dag niet of niet goed zijn vastgelegd. Denk er maar eens aan hoe tof het
zou zijn wanneer jullie kinderen later kunnen terugzien hoe jullie deze dag
hebben gevierd? 

Gelukkig is een goede fotograaf in staat om deze herinneringen levend te
houden.

Voor mijn tweede tip stel ik dan ook de volgende vraag: 

Welke waarde hechten jullie aan de herinneringen van jullie ‘vier de liefde
dag’? Want dat is bepalend voor het budget dat jullie hieraan willen uitgeven.

OVER LOUISE
Wist je dat ik een trouwdag,
eigenlijk liever een ‘vier de
liefde dag’ zou willen
noemen? 

Want trouwen is slechts een
van de vele manieren
waarop je de liefde kunt
vieren tegenwoordig. 

De liefde vieren, is meestal
niet iets waar jullie dagelijks
stil bij staan en dat maakt
trouwen ook zo speciaal. Ten
overstaan van alle
aanwezigen verklaren jullie
dat jullie voor elkaar kiezen
en stil willen staan bij de
liefde die jullie voor elkaar
voelen. 

Dat maakt dat het vaak een
hele emotionele en
indrukwekkende dag is. Niet
alleen voor jullie, maar ook
zeker voor iedereen die
hierbij aanwezig is.

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

DE WAARDE 
van herinneringen in de vorm van
foto’s is niet zo zeer nu, maar juist
op het moment dat ze belangrijk
worden. 

Bijvoorbeeld wanneer je iemand
verliest die jullie heel dierbaar is.
Foto’s helpen de herinneringen
aan deze persoon levend te
houden. 

NU EN LATER
Maar vergeet ook zeker niet
wanneer jullie zelf in moeilijke
tijden zitten. Laten we eerlijk
blijven, de liefde en houden van is
hard werken. De foto’s kunnen je
helpen herinneren waarom je voor
elkaar gekozen hebt.
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TIP 2: 
Een zeer goede kwaliteit leveren is voor mij ontzettend belangrijk. Dat zit ‘m
niet alleen in alles wat ik investeer in mijn apparatuur en tijd die ik stop in mijn
foto’s, maar ook in het feit dat mocht er ooit iets gebeuren waardoor jullie je
foto’s kwijtraken, ik al die onmisbare foto’s nog heb. 

Ik weet ook dat deze keuzes, mijn diensten niet goedkoop maken, maar dat ik
mede hierdoor wel top kwaliteit kan leveren. 

Vinden jullie bijvoorbeeld een fotograaf wel heel belangrijk, maar ook een flinke
investering? Dan zou je ervoor kunnen kiezen om aan iets anders wat minder
geld uit te geven. 

Zo heb ik een bruid gehad die een jurk had gehuurd omdat ze die toch maar
een dag aan zou hebben. De foto’s vond zij veel belangrijker. 

Ik heb ook meegemaakt dat familieleden zelf allerlei lekkere taarten hadden
gebakken, zodat er bespaard kon worden op de bruidstaart. Dat gaf ook nog
een dierbaren vergrootte. 

Tot slot gaat er natuurlijk niets boven het bekijken van foto’s in een album ten
opzichte van bekijken op een computer. Maar moet je kiezen tussen meer uren
fotografie of een album? Dan zou ik altijd eerst kiezen voor meer uren
fotografie. Een album kun je altijd later nog bestellen, maar die gemiste uren
kun je nooit meer overdoen.

TIPS VOOR HET VINDEN VAN DE BESTE
TROUWFOTOGRAAF VOOR JULLIE.  
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