
Ik leg jullie vast
zoals jullie écht zijn

,



Contents
Pag 3

Pag 4

Pag 5

Pag 6

Pag 7

Pag 8

Pag 9

Pag 10

|

|

|

|

|

|

|

|

Prijzen

Verlovingsshoot

Bruidvisagie en haarstyling

Bruiloft

Trouwalbums

Partners

Veelgestelde vragen

Contact

Hi!
Allereerst van harte gefeliciteerd met jullie
verloving! Ik ben Marlot en houd van spontane en
ongedwongen foto's.

Elke bruiloft is een feestje en ik vier deze dag graag
met jullie mee!

*Aan prijzen in deze brochure kunnen geen rechten

worden ontleend.
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krijg je...

Mijn stijl

Mijn foto's zijn ongedwongen en spontaan.
Ook mijn edit-stijl is natuurlijk. 
Échte momenten en échte kleuren. 
Dat kun je bij mij verwachten!

Een vrijblijvend kennismakingsgesprek

Videogesprek voorafgaand aan de bruiloft

8 uur fotografie*

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

Persoonlijke online galerij

Een luxe USB met de foto's in hoge resolutie

*Hebben jullie aan 8 uur niet genoeg? Jullie kunnen

gemakkelijk uren bijboeken voor € 150,- per uur

Voor € 1199,- 

X
X
X

X

X
X
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Verlovingsshoots

Wist je dat

Een verlovingsshoot wordt steeds
populairder. Natuurlijk is jullie bruiloft
een speciale dag, maar de maanden

daarvoor is ook een prachtige en
spannende periode.

Tijdens een verlovingsshoot leggen
we jullie liefde vast en kunnen jullie

alvast wennen aan de camera.
 

Daarnaast kun je de foto's gebruiken
voor jullie uitnodigingen of

uitvergroten voor de bruiloft.

€ 219,-
ik door middel van kleine opdrachtjes zorg voor spontane foto's,

zodat jullie volledig jullie zelf kunnen zijn?

Inclusief visagie en haarstyling
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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."

Visagie en haarstyling

Proefsessie (2 tot 3 uur)

Bruidskapsel op locatie

Bruidsvisagie op locatie

Kunstwimpers (indien gewenst)

Haarproducten & schuifspeldjes

Haarstukken & haaraccessoires o.b.v. bruikleen

Bruidskapsel en bruidsvisagie t.w.v. € 300,-

X
X
X
X
X
X

Extra optie: touch up voor het feest t.w.v € 95,-
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De bruil
oft

Tijdens de bruiloft beweeg ik me continue
rond. Door soms afstand te nemen en soms
juist de regie te nemen, zorg ik voor een
totaalplaatje waar jullie na de bruiloft
heerlijk van kunnen genieten.

Voorbereiding - eerste blik - ceremonie -
trouwreportage - borrel - feest

& meer

Momenten waar ik bij kan zijn 

Tijdens ons kennismakingsgesprek bespreken we de gehele
dagplanning; van de voorbereiding tot het feest in de late uurtjes.

Ik denk graag met jullie mee wanneer het gaat om de dagplanning.
Waar en wanneer willen jullie de eerste blik? Kiezen jullie voor
eigen geloftes of maken jullie eigen tradities? Samen zorgen we
ervoor dat alles soepel zal verlopen op jullie bruiloft.

Vier weken voor de bruiloft neem ik contact met jullie op om een
videogesprek in te plannen. Tijdens dit videogesprek bespreken
we de definitieve dagplanning en de laatste details.
Daarnaast controleer ik bij jullie ceremoniemeester of er nog
speciale verrassingen komen waar ik rekening mee kan houden.
Zo zijn jullie ervan verzekerd dat alle belangrijke momenten
vastgelegd worden.

Na de bruiloft maak ik meerdere back-ups van de foto's en ga ik
aan het werk. De foto's ontvangen jullie ongeveer één maand na
de bruiloft.

Kiezen jullie voor een trouwboek? Dan kom ik deze persoonlijk bij
jullie afleveren.

Bekijk de volgende pagina voor alle opties!
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Trouwalbums
Linnen of velvet mini

Linnen of velvet maxi

Leder maxi

Linnen box

Lederen box

€ 75,-

€ 169,-

€ 199,-

€ 60,-

€ 70,-

5 spreads

10 spreads

10 spreads

20 x 20

30 x 30

30 x 30

Luxe premium trouwalbum
Een luxe premium trouwalbum wordt handgemaakt door een Nederlands bedrijf. Jouw album is exclusief, want naast het feit dat je hier
alleen albums kunt bestellen als geregistreerd fotograaf, wordt elk boek met de hand gemaakt. Je bruidsfoto's worden gedrukt op het beste
1.2 mm dikke Fine-Art papier met het grootste dynamisch kleurenbereik.

Alle luxe premium albums zijn te personaliseren met een persoonlijke gravering, luxe box en heel veel meer.
Tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek neem ik graag mijn demo-albums mee, om alle mogelijkheden en jullie wensen te bespreken.

Parent album
Verras je ouders, getuigen of

ceremoniemeester met een duplica mini
album van jouw deluxe trouwalbum.
Deze heeft een formaat van 20 x 20.

€ 169,-
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€ 18,- 
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Weddingplanner
Bubbels & Kisses

Videograaf
Frouke Stienstra

Trouwvervoer
Happy Day Auto

Trouwambtenaar
Bianca Nunnink

Haarstyling & visagie
MJ's Haar & Visagie

Partners met wie ik graag samenwerk
Inmiddels heb ik al een flink aantal bruiloften
mogen fotograferen en tijdens deze dagen werk
ik met veel leveranciers.

Door de jaren heen ontmoette ik tientallen 
 wedding planners, trouwambtenaren en nog
veel meer.

Ben je nog op zoek naar iemand? Ik kan
onderstaande partners zeker aanraden!

Rochelle ondersteunt jullie
bij het plannen van 

jullie bruiloft. Alles met een
persoonlijke touch en
aandacht voor details.

Wil je je bruiloft ook in film
vastleggen? Frouke legt
alles vast met aandacht
voor emoties, details en
natuurlijke jullie gasten.

Deze Ford Fairlane uit 1958
is een mooie en elegante 
 auto waarmee chauffeur
Dirk jullie een geweldige

dag bezorgd.

Bianca maakt van elke
ceremonie een feestje en

geeft een persoonlijke twist
aan jullie bruiloft. 

Een grote aanrader!

Je visagie en haarstyling
regel je in één keer via

Marie Jeanne. Samen kijken
jullie hoe jij je het mooist

gaat voelen op de bruiloft.

www.bubblesandkisses.nl www.beachbreakcontent.nl www.happydayauto.nl www.4deliefde.nl www.mjshaarenvisagie.nl

https://bubblesandkisses.nl/
http://www.beachbreakcontent.nl/
http://www.happydayauto.nl/
http://www.4deliefde.nl/
http://www.mjshaarenvisagie.nl/


Het werken met Marlot voelt onwijs relaxed aan. Ze is erg
flexibel en sociaal waardoor ze ook heel snel ons en onze
gasten een heel fijn gevoel gaf. Het resultaat is dan ook
geweldig. Super mooie foto's die ons weer helemaal terug
brengen in het moment!

- Butch & Bart

Veelgestelde vragen
Hoeveel foto's ontvangen we?

Jullie ontvangen ongeveer rond de 500 foto's. Dit kan
iets minder zijn, of iets meer zijn. Wat belangrijk is, is
dat jullie alle foto's krijgen die waardevol zijn en
voldoen aan de kwaliteit die ik hanteer. Alle dichte
ogen en oncharmante dinerfoto's worden achterwege
gelaten en de mooie momenten komen in jullie
persoonlijke galerij.

Maak je ook trouwalbums?

Zeker! Ik werk samen met een exclusieve partij,
welke prachtige en hoogwaardige trouwalbums
levert. Tijdens het kennismakingsgesprek neem
ik mijn demo albums mee en kunnen jullie het
trouwalbum geheel naar eigen stijl en budget
samenstellen.

Marlot heeft onze bruiloft
prachtig vastgelegd

Wat als het regent op onze bruiloft?

Tijdens ons videogesprek bespreken we onder
andere back-up locaties voor de reportage. Zo
zijn we goed voorbereid en hebben we altijd
een plan B.

Wat is de levertijd van de foto's?

Alle trouwfoto's ontvangen jullie één maand na
de bruiloft. Er zit veel aandacht en tijd in het
editen van de foto's, maar ik zal jullie regelmatig
previews sturen om de spanning te drukken.
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Get
in touch

info@marlotbakker.nl
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www.marlotbakker.nl

06 520 11 844

http://www.marlotbakker.nl/

