
Bruidsbrochure Marlot Bakker Fotografie



Bruidsfotografie
Allereerst gefeliciteerd met jullie verloving! En wat leuk dat jullie mijn bruidsbrochure hebben aangevraagd.

In deze brochure vinden jullie onder andere mijn basisprijzen, trouwalbums met bijbehorende opties en mogelijkheden rondom
bruidsvisagie en haarstyling terug. Hebben jullie nog vragen of willen jullie een kennismakingsgesprek inplannen? Mijn
contactgegevens vind je terug aan het eind van deze brochure!

Marlot Bakker Fotografie is vanaf slechts € 999,- te boeken en hiervoor krijg je:

Een vrijblijvend kennismakingsgesprek

Facetime gesprek één tot twee weken voorafgaand aan de bruiloft

8 uur fotografie*

Alle foto's die geselecteerd worden door Marlot Bakker, zonder extra kosten per foto

Een link naar een online galerij met alle bewerkte foto's uit de selectie

Een luxe USB met de foto's in hoge resolutie
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*Hebben jullie aan 8 uur niet genoeg? Jullie kunnen gemakkelijk uren bijboeken voor € 80,- per uur.



Bruidskapsel en visagie
In samenwerking met Marie-Jeanne van MJ's Haar  & Visagie bied ik ook haarstyling en bruidsvisagie aan. 

"Ik doe mijn werk met veel passie en plezier en geniet ervan om in een gezellige en relaxte sfeer bezig te zijn.
Wanneer ik met een bruid werk geniet ik ervan om deel te mogen zijn van zo'n speciale dag. Ik voel me als een
vriendin die meehelpt en meedenkt over het perfecte plaatje."

Proefsessie (2 tot 3 uur)*

Bruidskapsel trouwdag op locatie

Bruidsvisagie trouwdag op locatie

Kunstwimpers (indien gewenst)

Haarproducten & schuifspeldjes

Haarstukken & haaraccessoires o.b.v. bruikleen

Bruidskapsel en bruidsvisagie t.w.v. € 300,-
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Extra optie: touch up voor het feest t.w.v € 95,-



Een uniek perspectief van jullie
mooie dag

Drone foto (1x)

 € 59,-

Drone beelden

Bijvoorbeeld tijdens de reportage
en de borrel op locatie

Drone foto (2x)

 € 99,-



Albums

Linnen of velvet trouwalbum
Dutch Ink Albums
30 x 30

Linnen of velvet maxi

 € 700,-

Linnen trouwalbum
Dutch Ink Albums
20 x 20

Linnen of velvet mini

 € 450,-

Lederen album
Dutch Ink Albums
30 x 30

Leder

 € 800,-



Linnen album - impressie



Goud
Goud mat
Zilver
Zilver Mat*
Koper
Antraciet
Bruin
Pearl*

*alleen mogelijk bij effen linnen

Kleuropties tekst

Linnen mini / maxi album
Demo

Tekst op album        
Tekst op box
Overprint
Laser gravering

Box
Foil
(Tekstkleur)

Extra opties



Coated linnen materialen



Effen linnen materialen



Overprint / laser lettertypes

Het is ook mogelijk om een eigen logo of design/lettertype naar keuze op het boek te laseren
Zie volgende pagina voor een impressie.

Note



Persoonlijke lasergravering (impressie)
30 cm 30 cm 30 cm 

30
 cm

 



Velvet album - impressie



Velvet mini / maxi album

Tekst op album

Opties

Lasergravering  

Linnen box  

Tekst op box  

Katoenen bewaarzak*

*alleen mogelijk bij mini album



Linnen of velvet album
Box mogelijkheden

Mogelijk in elk linnen materiaal

Slip-in box

Mogelijk in elk linnen materiaal

Box met deksel 



Lederen album - impressie



Goud
Goud mat
Zilver
Zilver mat*
Koper
Antraciet*
Bruin*
Grijs*
Pearl

*Alleen mogelijk bij Bull Leder

Kleuropties tekst

Lederen album

Demo

Tekst op album        
Tekst op box

Box
Foil
(Tekstkleur)

Extra opties



Nappa leder materialen



Geef een album cadeau
Verras je ouders, getuigen of anderen met een mini
album. Deze is gemaakt van het linnen materiaal en

heeft een formaat van 20x20 cm.

€ 135,-



Pre - wedding
shoot

Een verlovingsshoot wordt steeds
populairder. Natuurlijk is jullie

bruiloft een speciale dag, maar de
maanden daarvoor is ook een

prachtige en spannende periode.
 

Daarnaast kun je de foto's
gebruiken voor jullie uitnodigingen

of uitvergroten voor de bruiloft.

Leuk idee!

€219,-



Contact

Marlot Bakker

info@marlotbakker.nl

06 520 11 844

Marie Jeanne Smithuis

info@mjshaarenvisagie.nl

06 198 86 442

marlotbakkerfotografie mjshaarenvisagie


