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You are getting  MARRIED 



NICE TO MEET YOU 
Een korte voorstelronde van mij.

Mijn naam is Loreen Enners-Verhaak, woonachtig in Doetinchem
samen met mijn man en twee kinderen; Maxim en Ninthe. 

Na veertien jaar met kinderen te hebben gewerkt, kwam het besef in de eerste lockdown,
dat ik  het tijd werd om mijn dromen te gaan naleven. Het werd tijd om iets met mijn passie
voor fotografie te gaan doen. En zo geschiede. Een van de betere beslissingen uit mijn
leven.

De bruidsparen die ik fotografeer krijgen altijd een speciaal plekje in mijn hart en ik
benader een bruidspaar niet als klant, maar meer als nieuwe vriend. Het voelt heel
bijzonder om een gehele dag van zo dichtbij mee te maken en dit voor altijd als
herinnering vast te mogen leggen.
Ik fotografeer op een rustige manier, wat resulteert dat je vaak niet echt opmerkt dat ik er
ben. 
Jij kunt lekker jouw dag beleven zonder afleidingen en alleen tijdens de shoot zal ik
natuurlijk meer in het oog springen en aanwijzingen geven om zo relaxt (en leuk en knap)
mogelijk op de foto te staan. Natuurlijk houd ik wel in de gaten of je haar nog goed zit en
of alles er prachtig uitziet, ik ben nu eenmaal iemand van de details. 



Mijn stijl is een combinatie van editorial, documentair, fine
art en gezelligheid.
Ik hou van mensen en hun emoties en bekijk de dag altijd
met een vrolijke noot. Daarnaast houd ik van schoonheid,
details en eigenheid. 
 
Ja, ik maak ook de ge-eikte groepsfoto’s omdat de mama
van de bruid die nu eenmaal heel leuk vindt en stiekem zie ik
daar ook heel erg de waarde van in, maar ik ben veel beter
in het vastleggen van de echte momenten.
 Lachbuien, tranen, die aanraking en een blik die niemand
opvalt. 
Ik sta op sniper stand en zodra er iets bijzonders gebeurt ga
ik plaatjes schieten. :)







Een gezellig kennismakingsgesprek/Voorbereidingsgesprek
 

6 uur fotografie
 

10 bewerkte beelden binnen 24 uur en 
zorgvuldige nabewerking van minimaal 200  beelden 

binnen 6 weken.
 

Een mini-album van 15 x 15 met 15 door jullie gekozen foto’s.
Een klein boekje, dat perfect in je tas past om trots te laten zien.

 
Online exclusieve Gallery, met alle high resolutie foto’s en websize, 

te downloaden voor 1 jaar
 

1198 ,- 

Pakket 

IN LOVE





Optioneel

Heb je meer uren nodig? 
I’ll be there 

Voor elk extra uur krijg je 25 digitale files extra
 

Extra uren €125 / uur 

In het pakket zit een mini albums bij in.
Mocht je dit uitbreiden dan kan dat. 

Albums kunnen altijd van formaat aangepast worden 
en extra pagina's kunnen bijgekocht worden.

Bespreek de opties in jullie kennismakingsgesprek. 

Second Shooter
zodat er geen enkel moment voorbij gaat.

Denk aan 1 fotograaf bij de Bruid en 1 bij de Bruidegom.
Maar ook foto's vanuit verschillende hoeken.

Echt een meerwaarde voor jullie  speciale dag. 
 

Extra bij te boeken tussen de
€300 en €500 







Pre-wedding shoot Start bij 247 euro 
Ik vind het altijd fijn als mensen relaxt zijn voor de camera

en het helpt daarbij als je al een beetje aan elkaar gewend bent. 
Ik stel dit dan ook altijd voor wanneer ik je bruiloft fotografeer. 

Het eindresultaat wordt er namelijk altijd beter van.
 

Ook krijg je een goede profiel foto in je dagelijkse kleding, die je gelijk
weer kan gebruiken voor eventuele zakelijke doeleinden.

 
De prijzen hiervoor zijn 247 euro voor een 30 minuten durende

fotoshoot. 
 

Vaak plan ik deze zo’n 2 weken voor de bruiloft zodat we ook nog
even lekker kunnen kletsen over de plannen.

Pre wedding shoot





 
Hoe boek je mij?

 
Gedurende het hele jaar ontvang ik meerdere aanvragen. Om alle

(misschien) data vast te houden zou echt een ramp zijn voor mij. 
Om die reden kies ik ervoor om geen opties open te houden in mijn
agenda, maar alleen mijn agenda blok voor data die definitief zijn.

Dus... spreekt mijn stijl je aan? 
Ben je ok bent met de prijzen in deze pdf?

 
Laat me dan snel weten en dan plannen wij een kennismaking call in,
zodat we elkaar beter kunnen leren kennen en de details van de dag

kunnen bespreken.
Dit gebeurt via Zoom.

 
Mochten jullie na ons gesprek denken: JA, haar willen wij voor onze

bruiloft. 
 

Dan ontvangen jullie een overeenkomst en een factuur voor
aanbetaling binnen een aantal dagen. 

Je boeking is definitief wanneer de betaling van 25% is voldaan. 
Dan kunnen we een klein feestje gaan vieren, want ik ben officieel all

yours op jullie weddingday!
 

Ik kijk ernaar uit jullie te ontmoeten!
Liefs, Loreen 



Contact 

www.levfotografie.nl
info@levfotografie.nl 

instagram: @levfotografie


