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Gefeliciteerd!  
Jullie gaan trouwen! Wat heerlijk dat jullie dit bijzondere avontuur met elkaar aan gaan. 
Deze dag moet natuurlijk worden gefotografeerd en daarom kwamen jullie bij mij. Op 

de volgende pagina kunnen jullie meer te weten komen over mij. Maar, uiteraard ben ik 
ook heel benieuwd naar wie jullie zijn! Jullie verhaal, jullie interesses & jullie avonturen. 

Wat vinden jullie mooi & belangrijk in foto’s en sluiten mijn foto’s daar bij aan? 

Om er achter te komen of we een goede match zijn voor jullie mooiste dag vind ik  
het belangrijk om elkaar echt een beetje beter te leren kennen. 

Voor deze kennismaking nodig ik jullie graag uit bij mij thuis in Utrecht. Tijdens dit 
persoonlijke gesprek gaan we dieper in op jullie wensen en plannen, kunnen jullie meer 

van mijn werk bekijken en mogen jullie mij alles vragen. 



Fleur Bours
‘Ik ben graag bij de mooiste dag van jullie leven en zou het een eer vinden om de momenten  

die voor jullie zo bijzonder zijn, vast te mogen leggen.‘

Photography is voor mij niet zomaar uit de lucht komen vallen. Vroeger zaten mijn ouders, 
en dan vooral mijn vader, mij en mijn zusje altijd achterna met een camera. Hij was altijd 
bezig met foto's van ons te maken. Mijn ouders hebben mij geleerd dat foto's ontzettend 

belangrijk zijn om herinneringen levend te houden. Of het nou gaat om die ene vakantie in 
dat strandhuisje in Zeeland of dat fijne moment met oma die er misschien straks niet meer 

is. Ik heb dus heel veel foto’s van mijn kindertijd, geweldig toch? 
  

Mijn naam is Fleur Bours, een millennial die al theedrinkend, meezingend met muziek en 
reizend naar warme (soms koude) bestemmingen de wereld rond gaat.

     Fun facts: 
- Bijna iedere vrijdagavond haal ik patat (niet friet) bij 

de snackbar. 
- Ik ben een fan van everything cosy, (geur)kaarsen, 

KERST, met een dekentje op de bank, Love it! 
- It’s in the name I guess.. ik hou van bloemen! Of het 

nou verse bloemen zijn, droog bloemen, of een heel 
veld vol tulpen en zonnebloemen, ik word er blij van!



Hoe omschrijf je de stijl van 
jouw fotografie? 

In de loop der jaren ben ik mijn stijl gaan ontwikkelen. Hierbij kwam ik er achter dat de 
omschrijving ‘puur’ heel erg bij mij past. Maar wat betekend dit nou eigenlijk? 

Eigenlijk is het heel simpel, namelijk dat ik tijdens het fotograferen jullie zo min 
mogelijk laat poseren. Alleen zo vang ik de echte emoties van het moment en leg ik jullie 
op de meest spontane manier vast. Ik zorg ervoor dat ik er ben op de belangrijke 
momenten (bijna) zonder dat jullie het door hebben.  



Natuurlijk bestaat een bruiloft niet alleen uit 
spontane momenten maar ook uit heel veel 
gebeurtenissen. De first look, de ceremonie, 

het diner, ga zo maar door. Naast dat ik altijd 
op jacht ben om voor jullie de spontane 

momenten te vangen breng ik ook de rest van 
deze gebeurtenissen mooi in beeld. Zo krijg je 
echt een volledige weergave van de gehele dag. 

Ik hou heel erg van schaduw dus ik maak er graag gebruik van in mijn foto’s. 
Mijn stijl is dan ook eerder wat donkerder dan licht te noemen. De perfecte 

balans in de nabewerking van mijn foto’s vind ik altijd als een bepaald punt veel 
licht vangt en op de plekken waar schaduw is, deze ook goed zichtbaar is. 

Puur, schaduw en detailgericht



Investering

Altijd inclusief: 

Een persoonlijke eerste kennismaking, een 
2e afspraak samen op jullie trouwlocatie en 

het uitzoeken & nabewerken van jullie foto’s. 

Sweet      Pretty 
€ 1700,-      € 2000,- 

6 uur fotografie     8 uur fotografie 
200 + foto’s*      250 + foto’s* 

Mini harmonica album     Mini harmonica album 

  Beautiful                 Spectacular 
€ 2300,-      € 2600,- 

10 uur fotografie     12 uur fotografie 
300 + foto’s*                350 + foto’s* 

Mini harmonica album     Mini harmonica album 

* Het aantal foto’s is een schatting, jullie ontvangen van mij altijd de mooiste selectie foto’s. 



De genoemde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief reiskosten. Deze 
reiskosten bedragen € 0,25 per kilometer.  

Staan jullie wensen hier niet tussen? Geen probleem! Al mijn werk is op 
maat en per uur te boeken, niets is te gek :) 

Op alle boekingen zijn mijn algemene voorwaarden van toepassing. Deze 
worden meegestuurd bij iedere boeking. 

Gaan jullie trouwen in het buitenland?  
Dan reis ik graag met jullie mee! Graag kijk ik samen met jullie op basis van jullie wensen 

en plannen naar de mogelijkheden.



Hoe krijgen we dan uiteindelijk 
onze foto’s? 

 

 

In het bovenste vakje van het  
kistje is ruimte voor een aantal 

losse afdrukken van jullie dag. En 
natuurlijk zorg ik dat deze 
afdrukken voor jullie in het  

bakje zitten. 

 Graag sluit ik onze samenwerking 
persoonlijk af door elkaar weer te 
ontmoeten. Bij deze ontmoeting 

kunnen we gezellig napraten over jullie 
dag, we bekijken samen jullie foto’s en  

uiteraard ben ik super nieuwsgierig 
naar jullie reacties! 

Bij alle genoemde pakketten krijgen 
jullie de foto’s van jullie mooiste dag 
aangeleverd op een luxe houten USB 

stick, ingepakt in een bijpassend 
houten kistje.  



En maak je dan ook 
fotoboeken? 

Ja zeker maak ik ook fotoboeken! Heel graag zelfs. Ik geloof dat een tastbare foto veel 
meer doet dan enkel een digitaal bestand. Je wilt het vast kunnen houden en kunnen 

laten zien aan dierbaren, in de vorm van een afdruk in een mooie lijst met passe-partout 
bijvoorbeeld of natuurlijk in de vorm van een heel mooi handgemaakt album! 

De prijs start vanaf € 400,- en daarvoor krijg je een prachtig album van 30 x 30 cm. Deze 
prijs is gebaseerd op een minimum aantal pagina’s. 

Tijdens het kennismakingsgesprek laat ik jullie mijn demo albums zien en vertel ik jullie 
graag meer over. 



Let’s meet!
Zijn jullie net zo enthousiast geworden als ik? Dan nodig ik jullie graag uit voor 

een vrijblijvende kennismaking. Ik kan niet wachten om jullie te ontmoeten! 

T: (+31) 6 839 857 12 
hello@fleurboursphotography.com 
 www.fleurboursphotography.com 

Facebook & Instagram : 
@fleurboursphotography

mailto:hello@fleurboursphotography.com
http://www.fleurboursphotography.com

