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Nice to meet you!  

Wij zijn Gonni en Jet, zussen, en runnen

Rock n Raw.

10 jaar geleden zijn wij het

trouwfotografie-avontuur gestart en

hebben inmiddels  200+  bruiloften

gefotografeerd.     

Kwaliteit staat bij ons voorop.

Eigenzinnigheid is ons niet vreemd

en  anticiperen kunnen wij als de beste.

Als jullie wensen haalbaar en werkbaar

zijn, dan gaan wij ervoor.

Gonni en Jet

Jet 

Gonni



FAQ 

Jullie gaan trouwen en dat levert veel
vragen op.......
Wij geven antwoord.



“Wij gaan trouwen , maar
hoe vinden we de geschikte
trouwfotograaf ?”

W W W . B R A N D I N G . C O M

SELECTIE MAKEN

De stijl van fotografie (portfolio).

De werkwijze.

Wie zijn de fotografen.

De prijs, als budget een bepalende factor is.

Is er een paarse krokodil. 

Bruidsparen vertellen ons vaak dat het vinden van

een trouwfotograaf niet moeilijk is.  

Het vinden van de juiste trouwfotograaf dat blijkt

de lastige zoektocht. 

Waar kan je op letten voordat je een trouwfotograaf

kiest.



This is
how we
do it



Ontmoeting

NICE TO MEET YOU TWO

“"Wij hebben jullie  

portfolio bekeken

en zijn enthousiast

over de stijl van

fotografie.

Hoe kunnen  we

jullie ontmoeten?"
Uiteraard het bespreken van

jull ie trouwdag.

Uitleg over onze werkwijze.

Tips die jull ie kunnen gebruiken

in aanloop naar en ti jdens jull ie

trouwdag.    

Vri jbli jvende ,  op maat

gemaakte, offerte.  

Een persoonli jke code voor 

 toegang tot onze fotogallery.  

Onze algemene voorwaarden.

Wat kunnen jull ie verwachten

tijdens de ontmoeting.

Wat kunnen jull ie verwachten na

de ontmoeting.

In ons Little Wedding Warehouse.

Bij  jul l ie thuis.

Videocall .

De ontmoeting kan op alle dagen.

Overdag of  's  avonds. 

Er zi jn verschil lende mogeli jkheden:  

Jull ie kunnen de afspraak maken in

de online agenda op onze website.



“Wij zijn dolenthousiast en
willen RAW op onze bruiloft.
Hoe gaat het nu verder?"

W W W . B R A N D I N G . C O M



1
Geef akkoord op de offerte. Dit kan digitaal. 

Wij hebben vanaf een maand voor jullie bruiloft

contact. Wij zijn benieuwd naar het draaiboek en

jullie definitieve plannen. 

Zijn er vragen voor die tijd, app, mail of bel. 

Één week voor jullie trouwdag bellen we. 

Het definitieve draaiboek hebben we voor die tijd

ontvangen.

We nemen de dag aan de hand van het draaiboek

door, zo kunnen wij goed voorbereid aan de slag.

2

3



“Welke informatie is voor
jullie belangrijk ?”

W W W . B R A N D I N G . C O M

draaiboek

Het tijdsschema met activiteit.

De adressen die voor jullie dag gelden. Van

beginadres tot eindadres.  

Telefoonnummer(s) en evt. emailadressen van

contactpersonen en/of ceremoniemeesters.

Speciale momenten of details. 

 

  

Welke informatie is voor ons van belang. 

Stuur ons het algemene draaiboek, wij filteren

deze op de informatie die voor ons van belang is. 

Voorbereiding



D E

S H O O T

V O O R B E R E I D I N G  O P  D E

De shoot is het gedeelte waarbij

we op pad gaan om foto's van

jull ie samen te maken. 

Een shoot hoeft niet ,  maar we

adviseren wel ergens een half

uurtje in te plannen voor een paar

foto's .  Deze zi jn nameli jk perfect

om je ouders of grootouders mee

te verrassen.

Op de trouwdag verzinnen waar

we de shoot gaan houden,

moeten jul l ie te al len ti jden

voorkomen. 

Zorg voor een locatie die bij

jul l ie past.  Dit kan zowel

binnen als buiten zi jn.   Als het

een buitenlocatie is ,  denk na

over "wat te doen bij  regen".  

Wil len jul l ie betalen voor een

locatie? Vraag of er kosten 

 verbonden zi jn aan een shoot

op de locatie.  

Reken voor een fotoshoot twee

uur inclusief reisti jd.

Houdt de reisti jd zo kort

mogeli jk.  (max 40 min vice

versa) 

Is er voldoende daglicht en is

het schoon genoeg voor jul l ie

kleding. . .overleg bij  twijfel .

Hou het simpel.

Voorbereiding

tips 
 



.

 

Probeer maximaal 10 groepjes

samen te stel len.  Als de

cermoniemeester al les onder

controle heeft ,  dan hebben wij

ongeveer een half  uur nodig om

deze te fotograferen.

G R O E P S F O T O ' S

Zorg dat jul l ie weten welke

groepen gefotografeerd moeten

worden. Maak een l i jstje.

De ceremoniemeester heeft de

taak om de groepen te

verzamelen (maak de l i jst

logisch).

Rock n Raw geeft aanwijzingen

om tot orginele groepsfoto's te

komen.

Wil  je geen groepsfoto,  denk wel

na over foto's met ouders,

grootouders,  zussen/broers.  Het

is een perfect aandenken om

kado te geven.  

Voorbereiding



"Het budget is ook bepalend
voor onze keuze.

Hoeveel kost een reportage
en wat krijgen wij daarvoor?"

W W W . B R A N D I N G . C O M



Prijzen

6 UUR FOTOGRAFIE

IEDER EXTRA UUR 

€ 1.450,--

€ 125,--

De prijs is gebaseerd op 1 fotograaf,
afwijkend aantal uren mogelijk.

Inclusief intensieve fotobewerking.
Online gallery beveiligd met een persoonlijk
wachtwoord. De gallery is 1 jaar geldig.
Sneak preview binnen 48 uur.
Kadobox met 75 kaarten. Op deze kaarten zijn  
jullie 75 favoriete foto's afgedrukt.
Inclusief reiskosten geldig voor Nederland.

Prijzen zijn:



T R O U W D A G



"YES onze trouwdag !

Wat doen jullie precies 
 gedurende de dag en moeten
wij nog ergens rekening mee
houden?"

W W W . B R A N D I N G . C O M



S T A R T

F O T O G R A F I E
 

Wij  zi jn ruim op ti jd aanwezig om te

starten met fotograferen.

Wij  vinden het belangrijk dat jul l ie

zo snel mogeli jk aan het geluid van

onze camera's  wennen.

 In het begin hoor je de camera's

kl ikken en zi jn jul l ie je bewust van

onze aanwezigheid,  dit  verdwijnt

snel naar de achtergrond. Doordat

wij  al  heel veel bruiloften hebben

gefotografeerd weten wij  wanneer

we actie en reactie kunnen

verwachten, maar jul l ie kunnen ons

alti jd vragen voor een extra

moment of detail .

Doordat wij al heel veel
bruiloften hebben
gefotografeerd weten wij
wanneer we actie en reactie
kunnen verwachten.  

Trouwdag



ETEN EN DRINKEN

Een trouwdag is intensief om te fotograferen en wij  zorgen heel slecht

voor onszelf ,  want we wil len natuurl i jk niets missen. Af en toe nemen

we een kleine pauze,  maar ogen en oren staan op scherp en de camera

ligt binnen handbereik.

We nemen alti jd iets te drinken en te eten mee, maar hoe prop je een

magnetron en kant en klaar maalti jd in je tas.

Daarom zijn we superbli j  met een drankje,  stukje bruidstaart en als we

langer bli jven,  simpel fr iet met mayonaise. . .LEKKER ! .

E T E N

Trouwdag



"Yessss!
We zijn getrouwd!

Het was een topdag en wat
hebben jullie veel foto's
gemaakt.

Maar wat doen jullie eigenlijk
met al die foto's?"

W W W . B R A N D I N G . C O M



Als wij over foto's spreken dan zijn het fotobestanden in jpeg en geen fotoafdruk.

FOTO'S

Als ons werk erop zit, stellen wij

jullie bestanden zo snel mogelijk

veilig.

Het grote werk begint. We gaan

de foto's nakijken, selecteren en

bewerken.

Al binnen 48 uur krijgen jullie

een eerste selectie. Dit zijn

tussen de 30 en 50 foto's,

afhankelijk van het aantal uren

fotografie en of er 1 of 2

fotografen op jullie bruiloft zijn

geweest.

De selectie ontvangen jullie via

de  online gallery,  deze is

beveiligd met een wachtwoord.

Hierna komt het moeilijkste

gedeelte...GEDULD.

Rock n Raw vindt het belangrijk

om kwaliteit af te leveren. Wij

zoeken de foto's met zorg uit en

bewerken ze stuk voor stuk.

We bewerken ze in kleur en

sommige zeker ook in zwart-

wit.

Op onze site krijgen jullie

toegang tot onze werkvolgorde.

Hier kunnen jullie zelf in de

gaten houden hoever wij met

onze werkzaamheden zijn.

Getrouwd



GetrouwdFOTO'S
Bij 8 uur aanwezigheid kunnen

jullie rekenen op ongeveer 400

bestanden in hoge resolutie,

logovrij. Het aantal is wel

afhankelijk van de werkelijke

fotografie-uren. (hebben we

bijvoorbeeld veel reistijd tijdens

jullie trouwdag, dan hebben we

minder fotografie-uren).

"Kunnen wij beschikken over alle

foto's die wij gemaakt hebben op

onze  trouwdag?"

Nee, dat is niet mogelijk. Wij

selecteren. 

Wij leveren fotoreportages af op

volgorde van de bruiloften, mits

er noodzaak is om een reportage

voorrang te geven. Hierover

worden de bruidsparen

geïnformeerd.



"Hebben jullie trouwalbums?"

W W W . B R A N D I N G . C O M

Ja,  die hebben we zeker!



Album
Een bijzonder album . Mooi gebonden,
verschillende afmetingen en absoluut
niet te scharen onder de traditionele
albums.  100 / 150 foto's in een 
 handzaam boekje.   Vanaf € 195,--  

Trouwalbum



WHAT THE 
FAQ 



Fotobestanden
.......nog even dit

Hoelang bewaren wij de bestanden.

Daar zijn wettelijke regels voor (AVG), bestanden die niet (meer) relevant

zijn, mogen we niet bewaren. Dataminimalisatie wordt dat ook wel

genoemd.

Jullie gallery met alle bewerkte foto's is hierom 1 jaar bereikbaar.

Jullie kunnen gedurende dat jaar eindeloos over deze foto's beschikken,

maar download ze op tijd en stel ze veilig, want na een jaar verwijderen wij

jullie gallery. (Uiteraard krijg je nog bericht, voordat wij dit doen)

De bestanden die de selectie niet gehaald hebben en ook niet in de

gallery staan verwijderen wij na oplevering van de gallery en na overleg

met jullie.

Jullie kunnen niet over de ongebruikte bestanden beschikken.

De bestanden worden veilig verwijderd.



Social Media  en publicaties

Wij hebben een haat en absoluut

geen l iefde verhouding met al le

social  media,  maar het is een

visitekaartje net als een website,

dus plaatsen wij  regelmatig werk.  

Jull ie foto's zi jn beschermd met

portretrecht.

Dit wil  zeggen dat jul l ie 

 zeggenschap hebben over

plaatsing van jul l ie foto's .  

Wil  je geen plaatsing of heb je

wensen zeg het ons!

Bij  ons is het helder geregeld.

Wij  vragen om toestemming

voordat wij  plaatsen op website of

social  media.  Dit staat los van de

handtekening op de offerte.  Ook

worden er  geen extra kosten voor

berekend. Voor foto's die gebruikt

worden voor bv.  advertenties

vragen wij  extra toestemming.

 

TIP:   Vraag een fotograaf alt i jd

hoe portretrecht geregeld

is . . .paarse krokodil len kunnen

gemeen bijten.

P R I V A C Y

P A A R S E  K R O K O D I L L E N  



Social Media en Publicatie

P A A R S E

K R O K O D I L ! ?

Wij vragen jul l ie dus alt i jd om

toestemming voordat wij   foto's

plaatsen op website en social

media.

Dit heet portretrecht.

Het plaatsen van foto's waar

bruiloftsgasten opstaan valt ook

onder portretrecht,  maar zit  net

even anders,  zi j  hebben ons geen

opdracht gegeven voor

fotograferen, dat zi jn jul l ie . .

 

Als wij  een foto wil len

gebruiken waar gasten

opstaan, dan l igt de bal bi j

jul l ie.  Vraag voor de zekerheid

na bij  de desbetreffende

gast(en).  TIP:  Versturen jul l ie

naast een uitnodiging nog

extra info naar de gasten, zet

hier de vraag bij .  

Uiteraard vragen wij  ons alt i jd

af of de foto verantwoord is

om te plaatsen

Bij  ons geen paarse krokodil .

Wil  je ver weg van publicatie

bli jven, dan is dat bij  ons echt

geen probleem.



Wij zijn trots op ons werk en daarom bewaken wij het werk goed.

 

Onze foto's mag je niet overal voor gebruiken of publiceren. Prints

voor thuis of om kado te geven, die kun je gebruiken zoals wij ze

aanleveren, zonder vermelding of logo. Heb je vragen over de

bewerking neem dan contact op, ga niet zelf aan de slag.

Als ze openbaar gemaakt worden (bv social media) of gebruikt

worden voor commercieel gebruik , dan zijn er regels. 

We leggen ze uit.

Als jullie de beelden gaan delen via social media, dan vinden wij dit

supertof,  doe dit  met naamsvermelding.

#ROCKNRAWPHOTOGRAPHY of @ROCKNRAWPHOTOGRAPHY

Filters gebruiken om onze foto's opnieuw te bewerken dat mag

niet. Dit heet persoonlijkheidsrecht.

Wij zien soms dat onze foto's op social media zo mishandeld zijn

door filters dat het ons werk niet meer vertegenwoordigd. 

Onze naam wordt eronder gezet terwijl wij de foto zo nooit zouden

afleveren. Wij kunnen hier opdrachten door mislopen.  Wij kunnen

dan ook eisen om de foto te verwijderen.

Wil je foto's commercieel inzetten,  neem  contact op, want dat zijn

er specifieke regels.

Zo zorgvuldig als wij met jullie foto's omgaan. vragen wij  dit ook

voor ons te doen.

Er rust auteurs- en persoonlijkheidsrecht op  onze foto's.



Nice to
meet you
two
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