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FOTOGRAAF – VIDEOGRAAF PAKKETTEN 

TARIEVEN EN INHOUD/OMSCHRIJVING PER PAKKET 
 
Beste bruidsparen, 
 
Onderweg naar de mooiste dag van jullie leven zijn wij met elkaar in contact gekomen. 
Sinds 2014 mag ik mij beëdigd Trouwambtenaar noemen en ben ik inmiddels ruim 170x 
als Trouwambtenaar geboekt.  
 
In de afgelopen jaren ben ik heel veel videografen en fotografen tegengekomen. Allemaal 
mensen die met passie hun vak uitoefenen. Echter door mijn verleden en ook huidige 
werkzaamheden binnen de media, krijg ik vaak de vraag of ik nog een goede fotograaf 
dan wel videograaf weet.  
 
Uiteindelijk heeft dat ertoe geleidt dat ik met mijn vaste cameraman en fotograaf een 
aantal pakketten heb samengesteld. Laat het nooit een verplichting zijn om dit bij ons af 
te nemen! Laat het ook duidelijk zijn dat ik ook gewoon los als Trouwambtenaar voor 
jullie bruiloft te boeken ben. Niets is dus aan elkaar gekoppeld en of een verplichting. 
 
Om het e.e.a. wel helder te communiceren, treffen jullie onderstaand een drietal 
pakketten aan. Daarbij een omschrijving van hetgeen deze pakketten inhouden en de 
kosten die daarmee gemoeid zijn 
Jeroen Smits Produkties zal als opdrachtnemer fungeren en als producent deze opdracht 
ten uitvoer brengen. 
 
Standaard hebben wij voor ieder pakket geldend wat zaken opgenomen. Deze worden 
jullie als bruidspaar dus sowieso binnen ieder pakket aangeboden. 
 
- Voor een definitieve opdracht kan er altijd vrijblijvend kennis worden gemaakt met de 

cameraman/fotograaf. Deze afspraak is ofwel telefonisch dan wel op de locatie van de 
fotograaf/cameraman. Hierin is het mogelijk elkaar beter te leren kennen en de 
verwachtingen uit te spreken.  

- Na boeking volgt altijd voorafgaand aan de bruiloft een bijeenkomst waarin de wensen 
worden doorgenomen, alsook de planning van de dag. 

- In alle gevallen is de cameraman(-nen) en of fotograaf(-en) van start van de dag tot 
einde dag aanwezig. Voor feestavonden geldt tot minimaal 23.30 uur. 

- Alle beelden en foto’s worden vrij van recht geleverd op digitale bestanden. 
- Alle tarieven zijn inclusief reiskosten. Eventuele verblijfkosten, zo nodig en alleen op 

verzoek van het bruidspaar, zullen wel in rekening worden gebracht. 
- Bruidsparen dragen zorg voor eten en drinken gedurende de gehele dag voor de 

aanwezige crew. 
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PAKKET 1 - MEDIUM 
 
Het medium pakket betreft de inzet van of een cameraman of een fotograaf. U maakt 
dus de keus of u bewegend beeld, dan wel de foto’s binnen dit pakket afneemt.  
Vanaf start van de dag zijn wij aanwezig met een fotograaf of cameraman om de mooiste 
momenten vast te leggen. 
 
Wanneer jullie kiezen voor een video, dan zal er een montage geleverd worden van 
minimaal 5 minuten. 
 
Wanneer jullie kiezen voor de fotograaf, dan zal deze minimaal, maximaal is niet te 
bepalen en afhankelijk van hetgeen er aan foto’s gemaakt wordt, 50 bewerkte foto’s 
aanleveren. Extra wensen vanuit het bruidspaar zijn hierin dan niet meegenomen. In dat 
geval betreft het minimaal 50 plus de foto’s in opdracht. 
 
Wanneer de planning het toelaat zullen wij op de verschillende lokaties foto’s en 
videobeelden maken. Wanneer bruidsparen op verschillende lokaties de dag starten, 
geldt deze bepaling ook. Wanneer haalbaar zullen wij de beide lokaties aandoen. 
 
Binnen dit pakket zullen wij een persoon de gehele dag inzetten. Bij eventuele wensen 
die als gevolg hebben dat er een tweede cameraman en/of fotograaf moet worden 
ingezet, geldt een meerprijs die wij vooraf duidelijk met jullie communiceren en 
vaststellen. 
 
De levering van de foto’s geschiedt uiterlijk 14 dagen na afloop van de bruiloft alsook 
geldend voor de levering van de video. 
 
Eventuele ‘same day edit’ of spoedlevering van zowel foto als video is tegen meerprijs te 
leveren. Deze bedragen staan aan het einde van dit document genoemd.  
 
 
TARIEF € 1.750,00 inclusief BTW 
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PAKKET 2 - LARGE 
 
Het large pakket betreft de inzet van een cameraman en een fotograaf. Wij leveren dus 
zowel een videoproductie alsook een fotoproductie af.  
 
Vanaf start van de dag zijn wij aanwezig met een fotograaf en een cameraman om de 
mooiste momenten vast te leggen. Van de beelden zullen we een edit afleveren die 
minimaal 5 minuten betreft en de hoogtepunten van de bruiloft bevat. 
 
Onze fotograaf zal minimaal, maximaal is niet te bepalen en afhankelijk van hetgeen er 
aan foto’s gemaakt wordt, 50 bewerkte foto’s aanleveren. Extra wensen vanuit het 
bruidspaar zijn hierin dan niet meegenomen. In dat geval betreft het minimaal 50 plus de 
foto’s in opdracht. 
 
Wanneer jullie apart van elkaar omkleden en vanaf een andere locatie vertrekken, zal in 
overleg een planning worden gemaakt van de invulling. 
 
Binnen dit pakket zullen wij de gehele dag minimaal twee personen inzetten. Bij 
eventuele wensen die als gevolg hebben dat er een tweede cameraman en of fotograaf 
moet worden ingezet voor een langere periode op de dag, geldt een meerprijs, die wij 
vooraf duidelijk met jullie communiceren en vaststellen. 
 
De levering van de foto’s geschiedt uiterlijk 14 dagen na afloop van de bruiloft alsook 
geldend voor de levering van de video. 
 
Bij de productie van de video maken we binnen dit pakket ook gebruik van de drone. Dit 
alleen daar waar wij volgens wet en-regelgeving met een drone mogen vliegen.  
 
Eventuele ‘same day edit’ of spoedlevering van zowel foto als video is tegen meerprijs te 
leveren. Deze bedragen staan aan het einde van dit document genoemd. 
 
 
TARIEF € 2.150,00 inclusief BTW 
 
 
 
 
  



 
 

 

IBAN: NL81 ABNA 0933 8701 91 | BTW: 8126.02.481.F.01 | KvK: 28083685 
T: +31 (0)6 53 12 11 10 | info@trouwambtenaar.tv | www.trouwambtenaar.tv 

 

PAKKET 3 - XTRA LARGE 
 
Het Xtra large pakket betreft de inzet van een cameraman en een fotograaf. Wij leveren 
dus zowel een videoproductie alsook een foto productie af.  
 
Vanaf start van de dag zijn wij aanwezig met een fotograaf en een cameraman om de 
mooiste momenten vast te leggen. Van de beelden zullen we een edit afleveren die 
minimaal 5 minuten betreft en de hoogtepunten van de bruiloft bevat. Daarnaast zal er 
een uitgebreide versie van deze huwelijksfilm worden geleverd die rond de 15 minuten 
aan content betreft. 
 
Onze fotograaf zal minimaal, maximaal is niet te bepalen en afhankelijk van het geen er 
aan foto’s gemaakt wordt, 50 bewerkte foto’s aanleveren. Extra wensen vanuit het 
bruidspaar zijn hierin dan niet meegenomen. In dat geval betreft het minimaal 50 plus de 
foto’s in opdracht.  
 
Wanneer jullie apart van elkaar omkleden en vanaf een andere locatie vertrekken, zal in 
overleg een planning worden gemaakt van de invulling. In alle gevallen zorgen we er 
voor dat we zowel de beelden alsook de foto’s op beide locaties kunnen maken. Wanneer 
nodig zal er een tweede cameraman en fotograaf door ons worden ingezet. 
 
Binnen dit pakket zullen wij de gehele dag minimaal twee personen inzetten. Bij 
eventuele wensen die als gevolg hebben dat er een tweede cameraman en of fotograaf 
moet worden ingezet voor een langere periode op de dag, zullen wij deze desgewenst 
inzetten en hierover geen meerprijs berekenen. 
 
De levering van de foto’s geschiedt uiterlijk 14 dagen na afloop van de bruiloft alsook 
geldend voor de levering van de video. 
 
Bij de productie van de video maken we binnen dit pakket ook gebruik van de drone. Dit 
alleen daar waar wij volgens wet en-regelgeving met een drone mogen vliegen.  
 
Eventuele ‘same day edit’ of spoedlevering van zowel foto als video is tegen meerprijs te 
leveren. Deze bedragen staan aan het einde van dit document genoemd. 
 
TARIEF € 2.750,00 inclusief BTW 
 
EXTRA KOSTEN 
• SAME DAY EDIT (zelfde dag nog eerste versie video)   € 605,00 
• VERSNELDE LEVERING FOTO, VIDEO (binnen twee dagen)  € 900,00 

   


