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AANGENAAM

Ik ben Lianne!

Ik ben een creatieve duizendpoot met een grote liefde voor fotografie en het
vastleggen van liefdesverhalen. Mama van Fien (2) & Moos (0) en getrouwd
met Erik. Samen kochten wij een oud klushuis in Apeldoorn dat we volledig
hebben verbouwd. Nu wonen we hier samen als gezin vergezeld door onze
kat Pivo (= biertje in het Tsjechisch). 

Ik fotografeer met alle liefde jullie verhaal en ben gék op mooie beelden,
mensen en fijne details. Ik voel me elke keer weer bevoorrecht als ik jullie,
mooie mensen, ontmoet en jullie liefdesverhaal mag fotograferen. 

Voor jullie ben ik meer dan slechts een fotograaf. Ik leg het verhaal van jullie
dag vast en dat gaat verder dan simpelweg ‘even klikken’. Dat doe ik graag
met oog voor het verhaal en alle details, met hier en daar wat creativiteit en
een artistiek sausje. Maar ik ben ook degene die graag met je meedenkt en je
helpt met het indelen van jullie dag, tijd en planning. En ik ben de persoon
die soms voelt als een vriendin; (letterlijk vaak) dichtbij en vertrouwd.

Ik ben een nature lover, bakfietsmoeder, interiorjunkie en

heb een zwak voor liefdesverhalen 

#liannedetrouwfotograaf
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https://www.instagram.com/explore/tags/liannedetrouwfotograaf/
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Voor de levensgenieters die ho
uden van de natuur, oprechte

emoties en niet geposeerde foto
's. 

Tijdloze, ongedwongen en
pure fotografie vól emoties
en details.

Met alle liefde leg ik jullie bruiloft vast, precies zoals het is en met
veel oog voor detail. We doen een prachtige, en vooral ongedwongen,
fotoshoot samen, en ik leg ook al die toffe en bijzondere momenten
voor jullie vast. En dat begint al 's ochtends vroeg wanneer jij je jurk
eindelijk aantrekt en de kriebels in je buik de overhand nemen, omdat
je je aanstaande bijna gaat ontmoeten. Ik ga graag de hele dag met
jullie mee, zodat ik voor jullie een zo compleet mogelijk verhaal kan
maken, voor nu en later. 

http://www.fotografiedoorlianne.nl/
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Wanneer zijn we een goede match?

Jullie zijn op zoek naar een trouwfotograaf met jarenlange ervaring die
houdt van ongedwongen, spontane momenten en oog heeft voor
details en oprechte emoties.

Jullie zijn levensgenieters die houden van de natuur, oprechte emoties
en niet geposeerde foto’s. 

Jullie houden van waardevolle, intieme momenten samen met jullie
lievelingsmensen.

Het ‘standaard’-plaatje kan jullie gestolen worden, want jullie doen het
graag net even anders dan anders en jullie houden van een
ongedwongen sfeer.

Jullie zien de waarde in van fotografie op jullie bruiloft en willen de herinneringen
vasthouden en koesteren.
 

Herkennen jullie je hierin? 

Jullie zijn gelovig en vinden het fijn dat jullie trouwfotograaf dit ook is en precies
begrijpt wat het kerkelijk huwelijk inhoudt, zodat jullie je helemaal op jullie
gemak zullen voelen.

Optioneel:

http://www.fotografiedoorlianne.nl/
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Mijn werkwijze

Ik ben benieuwd naar al jullie
plannen en ideeën, maar ook
naar wie jullie zijn! Tijdens dit
gesprek maken we gezellig

kennis, kunnen we de
dagindeling doornemen, horen
jullie mijn ervaringen/tips en
natuurlijk kunnen jullie ook
trouwalbums in real life 

 bewonderen. Daarnaast is er
gelegenheid om volledige

bruiloften te bekijken en is er tijd
om al jullie vragen te stellen. 

KENNISMAKINGSGESPREK1.

Yes – eindelijk is het zo ver!
Vooraf hebben jullie al een

uitgebreide checklijst ingevuld en
hebben we een laatste

contactmoment gehad. Ik ben
dus helemaal op de hoogte van
al jullie plannen en wensen. Ik

ben er zolang jullie willen en zorg
vervolgens voor een goede back-

up van al het geschoten
materiaal. Binnen een week
ontvangen jullie al een sneak

peek met foto’s.

2. DE GROTE DAG!

Nu begint het grote uitzoekwerk.
Selecteren en nabewerken it is!
Ik bewerk elke foto in mijn eigen
stijl en kijk per foto wat de foto
nodig heeft om tot een perfect
resultaat te komen. Hier gaat

veel tijd (en liefde!) inzitten. Mijn
levertijd is 8 weken. Nadat jullie

je favorieten hebben
doorgegeven maak ik jullie

trouwalbum volledig op maat en
naar jullie wensen. Het wordt

immers jullie album!   

3. LEVERING + ALBUMONTWERP

How the
magic happens

http://www.fotografiedoorlianne.nl/
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"Lianne weet heel goed de
liefdevolle, bijzondere momenten

vast te leggen"

RUUD & SUZANNE

"Op de dag zelf was ze op een bijna onzichtbare
manier aanwezig, maar wist ze juist alle mooie

momenten vast te leggen!"

JOOST & ANOUK

"Wat een fantastische fotografe!"

MARK & WENDY

Lieve woorden

http://www.fotografiedoorlianne.nl/
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6 uur fotografie

 

minimaal 200 foto's

 

kennismakingsgesprek

 

persoonlijk contact tijdens 

jullie voorbereidingen

 

na een week al een sneak peek

 

professionele nabewerking 

per foto, in mijn eigen kenmerkende stijl

 

levertijd 8 weken

 

uiteindelijke levering op mooie usb-stick

 

een mooi linnen mini album met 

mijn lievelingsfoto's van jullie dag

8 uur fotografie

 

minimaal 250 foto's

 

kennismakingsgesprek

 

persoonlijk contact tijdens 

jullie voorbereidingen

 

na een week al een sneak peek

 

professionele nabewerking 

per foto, in mijn eigen kenmerkende stijl

 

levertijd 8 weken

 

uiteindelijke levering op mooie usb-stick

 

een mooi linnen mini album met 

mijn lievelingsfoto's van jullie dag

10 uur fotografie

 

minimaal 300 foto's

 

kennismakingsgesprek

 

persoonlijk contact tijdens 

jullie voorbereidingen

 

na een week al een sneak peek

 

professionele nabewerking 

per foto, in mijn eigen kenmerkende stijl

 

levertijd 8 weken

 

uiteindelijke levering op mooie usb-stick

 

een mooi linnen mini album met 

mijn lievelingsfoto's van jullie dag

 

25% korting op een loveshoot

LARGE PAKKET

12 uur fotografie

 

minimaal 400 foto's

 

kennismakingsgesprek

 

persoonlijk contact tijdens 

jullie voorbereidingen

 

na een week al een sneak peek

 

professionele nabewerking 

per foto, in mijn eigen kenmerkende stijl

 

levertijd 8 weken

 

uiteindelijke levering op mooie usb-stick

 

een mooi linnen mini album met 

mijn lievelingsfoto's van jullie dag

 

25% korting op een loveshoot

€2495,-

& prijzenPAKKETTEN
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BASIS PAKKET

€1595,-

MEDIUM PAKKET

€1895,- €2195,-

LUXE PAKKET

Meest gekozen pakket
!

http://www.fotografiedoorlianne.nl/
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EXTRA OPTIES

Omdat ik vind dat foto's
moeten worden afgedrukt
krijgen jullie van mij een

album van 15x15 cadeau. Dit
album vul ik met mijn

lievelingsfoto's van jullie dag! 

MINI - ALBUM LUXE ALBUM

Er zijn ook tal van mogelijkheden
om het minialbum te upgraden

naar een groter formaat
trouwalbum. 

 
Een gemiddeld album kost rond de
€450,- en dan heb je een heel mooi

linnen album, 30x30 met jullie
namen of de datum op de voorkant

in folie gedrukt.
 

Tijdens ons kennismakingsgesprek
kun je verschillende trouwalbums
in real life bewonderen en vertel ik

jullie er graag meer over! 

OUDER ALBUMS

Hoe tof is het om na jullie bruiloft
jullie ouders (of kids, of oma, of...)
te verrassen met een eigen mini -
album. Een waardevol aandenken!

 
Ik ontwerp alles helemaal zelf, in
samenspraak met jullie natuurlijk,
dus dit album wordt inhoudelijk

geen 1 op 1 kopie van jullie album.
Ik kijk echt per gezin naar de

samenstelling en het verhaal en
laat vervolgens alle elementen

mooi samenkomen. 

Cadeau voor jull
ie bij

elk pakket!

5 UUR  € 1445

6 UUR  € 1595

7 UUR  € 1745

8 UUR  € 1895

9 UUR  € 2045

10 UUR € 2195

11 UUR € 2345

12 UUR € 2495
 

A LA CARTE
UREN

http://www.fotografiedoorlianne.nl/


Een fotoshoot tijdens het
'gouden uurtje' is magisch!
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LOVESHOOT

Bij het boeken van een
loveshoot krijgen jullie 
 outfit & styling tips zodat
we het allermooiste
resultaat krijgen. 

STYLING ADVIESSHOOT LOCATIE

Ik woon in Apeldoorn,
heerlijk op de Veluwe, in de 
 natuur, waar een heleboel
mooie fotolocaties te vinden
zijn. 

Je mag natuurlijk ook zelf de
locatie bepalen en dit kan
zowel binnen als buiten zijn. 
 

WAT HOUDT HET IN?

Aanrader om te boeken wanneer
je gaat trouwen! Bruidsparen
vinden het vaak heel fijn om
alvast te 'oefenen' en te weten
wat ze kunnen verwachten.

Daarnaast kun je de foto's
natuurlijk gebruiken voor jullie
trouwkaart, save the date's of als
decoratie. Win-win! 

Én vanaf 10 uur fotografie
ontvangen jullie ook nog eens
25% korting. Win-win-win!

Voor die fijne, onvergetelijke momenten samen!

Samen gaan we op pad om jullie liefde te vieren! We maken er een
heerlijke, ongedwongen en spontane shoot van op een hele toffe plek. Geen
ongemakkelijke poses maar echte connectie, ruimte voor spontaniteit en de
kleine momenten tussendoor. Ik fotografeer ze met liefde voor jullie! 

Tip!

€299,-

http://www.fotografiedoorlianne.nl/
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Hoeveel ervaring heb je? 

Veel! Ik ben geschoold en professioneel trouwfotograaf en heb
inmiddels jarenlange ervaring in dit mooie vak. 

Wanneer kunnen wij het beste boeken?

Ik adviseer jullie om mij zo'n 6-8 maanden voor je bruiloft te boeken.
Hoe eerder hoe beter natuurlijk! Populaire datums zijn namelijk snel
vol en ik vind het niet leuk om jullie teleur te moeten stellen. Dus
wanneer je zeker bent, stuur me dan snel een bericht.

Veelgestelde
vragen

Wat houdt een kennismakingsgesprek in?

Tijdens een kennismakingsgesprek kunnen we elkaar ontmoeten en
kan ik alles over jullie dag horen. Daarnaast kunnen we samen de
dagindeling doornemen, kunnen jullie mijn ervaringen/tips horen en
natuurlijk de trouwalbums in real life bewonderen en doorbladeren.
Er is gelegenheid om volledige bruiloften te bekijken en is er tijd om
al jullie vragen te stellen.

http://www.fotografiedoorlianne.nl/
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Wanneer is onze boeking definitief?
Wanneer jullie mij willen boeken dan maak ik de overeenkomst voor
jullie in orde en ontvangen jullie deze samen met mijn algemene
voorwaarden + de factuur voor de aanbetaling. Wanneer dit bedrag is
voldaan én jullie beiden de overeenkomst hebben ondertekend dan
is de datum all yours!

 Waarom zouden wij voor jou moeten kiezen?
Naast dat mijn stijl van fotografie jullie aanspreekt, kiezen jullie voor
mij als jullie ervaring, kwaliteit en oprechtheid kunnen waarderen.
Voor jullie ben ik meer dan slechts een fotograaf. Ik leg het verhaal
van jullie dag vast en dat gaat verder dan simpelweg ‘even klikken’.
Dat doe ik graag met oog voor het verhaal en alle details, met hier en
daar wat creativiteit en een artistiek sausje. Maar ik ben ook degene
die graag met je meedenkt en je helpt met het indelen van jullie dag,
tijd en planning. En ik ben de persoon die soms voelt als een vriendin;
(letterlijk vaak) dichtbij en vertrouwd. 

Veelgestelde
vragen

Wat als je ziek bent op onze bruiloft? 
Poeh, dat zou ik heel erg vinden! Het is gelukkig nog nooit gebeurd,
maar er kan natuurlijk altijd iets gebeuren. Het is dan goed om te
weten dat ik een groot netwerk heb van collega-trouwfotografen en
dat er altijd wel iemand is die met alle liefde wil inspringen voor mij. 

http://www.fotografiedoorlianne.nl/
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"Het resultaat is perfect - super blij mee!!"

Lianne weet het verhaal van de dag goed te vertellen met haar
foto’s. Sterk met spontane foto’s & ziet de details. Lianne

maakt geen standaard foto’s. We zochten een fotografe die
zich in de groep weet te mengen waardoor er geen ‘gemaakte’
foto’s zijn, het resultaat is perfect - super blij mee! Daarnaast
is Lianne een prettige persoonlijkheid om bij de mooiste dag

van je leven te hebben. Een aanrader dus!

Frank & Roos

http://www.fotografiedoorlianne.nl/
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liefdesverhaal
MAG IK JULLIE 

Ik ben benieuwd naar jullie verhaal en al jullie toffe ideeën! Stuur me
snel een berichtje om te checken of jullie datum nog vrij is.

 
Hopelijk tot snel,  

WWW.FOTOGRAFIEDOORLIANNE.NL LIANNE@FOTOGRAFIEDOORLIANNE.NL

VASTLEGGEN?

Lianne

TROUWBROCHURE FOTOGRAFIE DOOR LIANNE - VERSIE 2022

#trouwtipsvanlianne

http://www.fotografiedoorlianne.nl/
http://www.fotografiedoorlianne.nl/contact
https://www.instagram.com/explore/tags/trouwtipsvanlianne/

