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ROCK N RAW
P H O T O G R A P H Y



Nice to
meet You

D O O R  R O C K  N  R A W  P H O T O G R A P H Y

door middel van deze brochure willen
wij jullie zoveel mogelijk informeren
over onze werkwijze bij het maken van
een trouwreportage

"jullie hebben ons
waarschijnlijk gevonden
door je levensstijl en de
dingen waar je van
houdt."



     "Voordat jullie kiezen voor

ROCK n RAW zullen we elkaar  

 dan eerst ontmoeten?"

 
 
 
 
 

Afspraak

de afspraak kan bij jullie thuis
de afspraak kan bij ons in het pakhuis in Den Haag (gratis parkeren)
De afspraak kan overdag, 's avonds maar ook van het weekend zijn wij
voorstander. 

 Er zijn verschillende mogelijkheden: 

 
 
 



Ontmoeti
ng

uitgebreid bespreken van jullie trouwdag
uitleg over onze werkwijze
veel tips die jullie kunnen gebruiken in aanloop naar jullie trouwdag
portfolio
mogelijkheden trouwalbums

 " wat kunnen jullie verwachten tijdens de afspraak."

 

 

 
 
 
 



 In de op maat gemaakte
offerte staat het volgende:  
 

Offerte
omschrijving van de dag
aantal uren fotografie
wat jullie mogen verwachten
wat wij van jullie verwachten
wat wij doen in aanloop naar jullie
huwelijk
betalingsvoorwaarden
de algemene voorwaarden 
zonodig aangevuld met beeldmateriaal 

 
 
 



Voorbereidi
ng

 Tussen akkoord gaan met de offerte en
jullie trouwdatum hebben we regelmatig
kontakt, met name over het draaiboek.
 
Wij kunnen meedenken en jullie voorzien
van tips....we hebben immers jarenlange
ervaring en een moderne kijk op trouwen.
 
Hoe meer informatie wij hebben, hoe
beter wij ons kunnen voorbereiden op
jullie trouwdag. 
 

"Zijn er nog wijzigingen
in het draaiboek."



Bruiloft
    In de voorbereiding naar
jullie trouwdag is er veel
besproken. ROCK n RAW
heeft het draaiboek
ontvangen, aangevuld met
de namen van de
ceremoniemeester(s), 
 adressen en
telefoonnummers die
belangrjjk zijn gedurende
jullie dag.

    Het fotograferen begint....
Voor jullie is het van groot
belang dat jullie zo snel
mogelijk aan onze camera's
gewend raken. In het begin
horen jullie onze camera's
klikken en zijn jullie je
bewust van onze
aanwezigheid, maar
langzaam verdwijnt dit naar
de achtergrond en pakken
wij de momenten en de
details.



 Zorg voor een locatie die bij jullie past en denk ook aan een binnenlocatie in geval van

regen.

 

Vraag, indien nodig,  of de locatie vrij is, of er kosten aan verbonden zijn en hoe deze

betaald moeten worden.

 

Denk aan de reistijd, probeer deze zo kort mogelijk te houden.

 
Hoe is de parkeergelegenheid.

 

Is er voldoende daglicht en is het niet te vies...overleg bij twijfel.

 

Een fotoshoot duurt tot anderhalf uur zonder reistijd.

 

Voordat wij beginnen met fotograferen geven wij uitleg hoe wij te werk gaan

 

Wij kunnen adviseren in een passende locatie.  

Fotoshoot



Groepsf
oto's

 " Ja, doen !"
 

 

 
 
 
 

Zorg dat jullie weten welke groepen jullie gefotografeerd willen
hebben. 
Geef de ceremoniemeester de taak om tijdens het fotograferen de
groepen  te verzamelen. Rock n Raw geeft aanwijzingen om tot
orginele groepsfoto's te komen.
 
Probeer om maximaal 10 groepjes samen te stellen. Wij hebben
ongeveer  een half uur nodig om deze te fotograferen. 



     Jullie zijn getrouwd, VAN HARTE !

 En nu?

 

Jullie krijgen binnen 48 uur de eerste beelden

in een online gallery.

Er kan gestart worden met downloaden, delen

of je bestanden gewoon  privé te houden.

 

Hierna komt het moeilijkste

gedeelte...GEDULD.

Rock n Raw vind het belangrijk om goed werk

af te leveren. Wij zoeken de bestanden met

zorg uit en bewerken ze stuk voor stuk.

We leveren ze af in kleur en sommige zeker ook

in zwart-wit.

 

Bij 8 uur fotografie kunnen jullie rekenen op

ongeveer 400 bestanden in hoge resolutie. Dit

is uiteraard afhankelijk van het programma en

de werkelijk te fotograferen uren.

 

Kunnen jullie beschikken over alle bestanden

die wij gemaakt hebben op jullie dag? Nee, dat

is niet mogelijk, wij selecteren.

 

Wij leveren fotoreportages af op volgorde van

bruiloften, mits er noodzaak is om een

reportage voorrang te geven. Wij informeren

hier dan over.    

Getrouwd



6 UUR FOTOGRAFIE

€ 750,--  

 

8 UUR FOTOGRAFIE

€ 1025,--

.

12 UUR FOTOGRAFIE

€ 1350,--
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Prijzen

03

PRIJZEN ZIJN INCL. BTW 

DE PRIJZEN ZIJN GEBASEERD OP
1 FOTOGRAAF, AFWIJKEND AANTAL
UREN MOGELIJK.

PRIJZEN ZIJN EXCL.
REISKOSTEN 



   Bij een reportage vanaf 6 uur ontvangen jullie een echt Rock n Raw
trouwalbum met 95 door jullie uitgezochte foto's. Het album is mooi,
maar niet zo serieus, draag het bij je en echt een ezelsoor misstaat
echt niet.
Het album wordt digitaal opgemaakt in volgorde van de trouwdag. Wij
starten met het maken van de albums zodra wij alle trouwreportages
voor dat jaar afgeleverd hebben.  
 

Trouwalbum



   Ons wenslijstje is heel klein
Het enige dat wij vragen is iets te
eten en te drinken. 
 
Wat wij echt heel lekker
vinden...friet met mayonaise.

Food



    JULLIE PRIVACY IS BELANGRIJK

PRIVACY

1 7  |  T A S T Y

     Jullie foto's gebruiken wij niet
zomaar.
Voor plaatsing op onze site, Instagram
en commerciële doeleinden vragen wij 
altijd toestemming.
 

"We love to hate socials."



www.rocknrawphotography.com
 
info@rocknrawphotography.com
 
06 23507476
 

Contactg
egevens

http://https/www.rocknrawphotography.com/

