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INTRO

Allereerst natuurlijk van harte gefeliciteerd met jullie verloving! En leuk 
dat jullie misschien de bruiloft vast willen laten leggen op video. 

Een professionele trouwvideo is geen registratievideo van de dag, maar 
een creatieve mooie video die al jullie bijzondere momenten in beeld 
brengt. Als filmmaker wil ik jullie verhaal te vertellen.

Bewegende beelden waarbij al je dierbaren aanwezig zijn, zijn één van de 
mooiste dingen die je jezelf cadeau kunt doen op je trouwdag. Daarom 
maak ik graag een film die jullie vaak terug zullen kijken.

Op de volgende pagina kunnen jullie vinden welke pakketten ik aanbied 
en welke extra opties er allemaal zijn. Wanneer jullie zeker zijn van een 
pakket, is het slim om jullie trouwdatum alvast te reserveren bij mij. 
Elk jaar neem ik namelijk een beperkt aantal bruiloften aan.

what moves you
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PAKKETTEN
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Bij dit pakket ben ik de gehele dag aanwezig. Na 
afloop ontvang je al het ruwe materiaal op een harde 
schijf. Je kunt ervoor kiezen om het materiaal zelf te 
monteren of om gewoon de losse fragmenten terug 
te kijken.

Bij dit pakket ben ik de gehele dag aanwezig. 
Vervolgens maak ik van de belangrijkste momenten 
een montage van 5-8 minuten. Deze film kijk je 
gegarandeerd vaak terug en kun je gemakkelijk 
digitaal delen met vrienden en familie.

Bij dit pakket ben ik de gehele dag aanwezig. 
Vervolgens maak ik van de belangrijkste momenten 
een montage van 10-15 minuten. Hierin worden ook 
fragmenten van eventuele speeches verwerkt en 
audiofragmenten van de geloften en het ja-woord.

same day edit
voor de aanvang van het feest ontvang je al 
een paar minuten video op een USB, zodat je 
de avondgasten al een deel van de ceremonie 
kunt laten zien. 

speeches
de complete speech wordt opgenomen en 
achter elkaar gemonteerd, zodat jullie alles 
op je gemak nog eens terug kunnen luisteren.

extra videograaf
door met z’n tweeën te filmen kun je zowel 
de reactie van de bruidegom als de bruid 
filmen. Dit zorgt in de montage voor een nog 
completer beeld van de bruiloft.kennismakingsgesprek  incl. kennismakingsgesprek  incl. kennismakingsgesprek  incl.

drone-opname van de locatie 
1 videograaf hele dag aanwezig incl. 1 videograaf hele dag aanwezig incl. 1 videograaf hele dag aanwezig incl.

ruw materiaal op harde schijf incl. eindmontage van 5-8 minuten incl.

trailer 1-2 minuten   incl. trailer 1-2 minuten   incl.

eindmontage van 10-15 minuten incl.

snippets van de speeches + geloften incl.snippets van de geloften incl.

kleurcorrectie   incl.

film digitaal aangeleverd   incl.

kleurcorrectie   incl.

film digitaal aangeleverd   incl.

rechtenvrije muziek & geluidseffecten   incl.

reiskosten t/m 100 km   incl.

rechtenvrije muziek & geluidseffecten   incl.

reiskosten t/m 100 km   incl. reiskosten t/m 100 km   incl.

Om alles uit je trouwfilm te halen, kun je kiezen voor 
deze extra’s. De prijzen worden in overleg bepaald.

ALLEEN FILMEN HIGHLIGHT FILM EXTRA OPTIESDOCUMENTAIRE FILM

€950 incl. btw €1350 incl. btw €2250 incl. btw



WERKWIJZE
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Het belangrijkste is natuurlijk dat ik nog beschikbaar 
ben op jullie trouwdatum. Zodra jullie datum vast 
staat, hoor ik graag welke datum ik alvast kan 
reserveren in mijn agenda.

Wanneer jullie een datum hebben gereserveerd, 
plannen we een kennismakingsgesprek. Het gesprek 
is nog volledig vrijblijvend. Voor ons allebei is het 
natuurlijk belangrijk dat er een klik is!

Op de trouwdag zorg ik dat ik ruim op tijd aanwezig 
ben om de dag van A tot Z vast te leggen. Ik ben 
onderdeel van jullie dag, maar voel ook aan wanneer 
ik iets meer op de achtergrond aanwezig moet zijn.

Tijdens of na het kennismakingsgesprek hoor ik 
graag voor welk pakket jullie kiezen en of jullie nog 
andere extra wensen hebben. Dit is het begin van 
onze samenwerking!

Ongeveer 2 weken na de bruiloft ontvangen jullie 
de teaservideo van de bruiloft, zodat jullie de dag 
alvast een beetje kunnen herbeleven. Na 6 weken 
ontvangen jullie de complete trouwvideo digitaal.

In principe zet ik jullie trouwvideo op mijn website 
en Instagram ter promotie van mijn diensten. Hierbij 
vermeld ik natuurlijk alle betrokken leveranciers. 
Hebben jullie dat liever niet, dan hoor ik het graag!

Dit is ook meteen het moment dat jullie een eerste 
factuur ontvangen met een aanbetaling van 20%. 
Dit is voor het reserveren van de trouwdatum en de 
kosten die ik voor de bruiloft maak.

Graag ontvang ik de contactgegevens van jullie 
leveranciers (zoals de fotograaf en de DJ) en de 
gegevens van de ceremoniemeesters. Zo zorg ik 
ervoor dat de samenwerking op de dag zelf soepel 
verloopt.

WERKWIJZE

DATUM KENNISMAKING

THE WEDDING

PAKKETKEUZE

OPLEVERING PROMOTIE

AANBETALING

VOORBEREIDING



REVIEWS

01 02 03

“We hebben net de video gekeken en we vinden het 
zó gaaf! Je hebt het weekend heel mooi weten te 
vangen. En ook die grappige momentjes tussendoor. 
Oog voor detail heb je! Het is zo vet. Het is bizar… 
We gaan ‘m nu nog een keer kijken!”

“Onwijs bedankt voor de beelden! Het zag er 
fantastisch uit en we hebben erg genoten van het 
terugkijken ervan. We wilde het eigenlijk nog een 
keer beleven! En met jouw beelden en montage 
kunnen we dat een klein beetje.”

“Allemachtig, wat een prachtige trailer al van Laura. 
Die Geloften eronder. Tranen zitten hoog….”

REVIEWS

ELLIS & HAN STEPHAN & EVA OUDERS ELLIS



Je kunt contact met mij opnemen via info@studiosoft.nl of mij 
telefonisch bereiken via 06 34 48 58 92.

CONTACT
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