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WERKBOEK

START TO WEDDING



Ik vind het echt super fijn dat je erbij bent. Samen gaan we knallen aan jouw bruidsfotografie. Dat vind

ik echt de max!

Het zal een tijdinvestering van jezelf vragen om de modules te bekijken én de opdrachten te maken.

Plan het bekijken van de modules dus op voorhand in je agenda in, zodat je optimaal kan groeien als

bruidsfotograaf!

Het fijne aan dit online leerplatform is dat je op eigen tempo aan de slag gaat met de modules.

Probeer alleszins niet te snel te gaan, zodat je alles optimaal kan toepassen in je eigen bedrijf.

Bovendien zal je levenslang toegang krijgen tot deze inhoud op dit online leerplatform. Voeg ik zaken

toe of maak ik de cursus in de toekomst nog beter? Dan zal ook jij deze informatie verkrijgen via dit

platform. Leuk he?

Ik wens je alvast heel veel succes met het volgen van de modules. Moesten er problemen zijn, weet dan

dat je me altijd kan bereiken via info@tessyhellemans.be.

Liefs, Tessy.

Ik ben zo enthousiast om je te mogen verwelkom in mijn online cursus: Start

to wedding. 

WELKOM
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BONUS – Overzicht van alle e-mail templates

MODULE 1 - Mijn start als huwelijksfotograaf

MODULE 2 - Mijn aanbod

MODULE 3 - Marketing & socials als huwelijksfotograaf

MODULE 4 - De aanvraag

MODULE 5 - Mijn huwelijksbrochure

MODULE 6 - De kennismaking

MODULE 7 - De huwelijksplanning

MODULE 8 - De wedding shoot

MODULE 9 - Belangrijke fotografie momenten

MODULE 10 - Tips bij te goed of te slecht weer

Hier vind je de inhoud van de cursus nog eens op een rijtje. Ditzelfde

overzicht vind je ook terug in ons online leerplatform. 

INHOUD
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MODULE 1 

MIJN START ALS
HUWELIJKSFOTOGRAAF



Om te starten met het aantrekken van klanten voor je huwelijksfotografie,

moet je er zelf eerst gaan staan als huwelijksfotograaf. En dat op zich

brengt al blokkades met zich mee. Want wie ben ik om de belangrijkste

dag van iemand te mogen vastleggen? Je voelt jezelf ineens heel klein en

je begint langs alle kanten aan jezelf te twijfelen. 

IK BÉN EEN HUWELIJKSFOTOGRAAF
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Op dat moment moet je je interne criticus aan de kant plaatsen en jezelf centraal zetten. Want je wilt

huwelijksfotograaf worden, dit is je doel en je missie en niemand zal je hiervan kunnen weerhouden.

Vooraleer je er kan gaan staan als huwelijksfotograaf moet je zelf eerst geloven dat je er klaar voor

bent. Dit komt geleidelijk aan door het opbouwen van ervaring, maar dit kan je zelf ook opbouwen

door naar je groter doel te streven. 

Omschrijf wat je interne criticus jou vertelt. Jouw interne criticus mag je

vergelijken als het duiveltje dat op je schouder mee kijkt en kritiek geeft op

wat je doet en hoe je iets doet. De criticus laat je klein voelen en zorgt

ervoor dat je blijft waar je blijft en niet groeit. 

OPDRACHT 1

Mijn interne criticus vertelt me dit:



Heb je moeite met deze positieve zinnen/gedachten zelf te geloven? Lees

ze dan vaak aan jezelf voor, dit zorgt ervoor dat je dit na een tijdje voor

werkelijkheid zal aannemen. 

Nu je weet wat je interne criticus jou vertelt, ga je deze negatieve

gedachten ombuigen tot positieve gedachten. Probeer dus niet te zeggen:

"Mensen gaan niet luisteren naar mijn podcast, want ze vinden dit niet

interessant", maar "Ik kom iets brengen, niet iets halen. Ik inspireer anderen

met mijn verhaal". Buig elke zin uit opdracht 1 om naar iets positief.

OPDRACHT 2
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Vooraleer je er kan gaan staan als huwelijksfotograaf, beantwoord je best

een aantal vragen die jou zullen helpen bij je eigen start als

huwelijksfotograaf. Ook al ben je jezelf al gaan profileren als

huwelijksfotograaf, dan is het nog steeds heel belangrijk om even bij

onderstaande vragen stil te staan. Het zal je helpen bij je persoonlijk

verhaal als fotograaf en bij je branding/uitstraling/imago. 

OPDRACHT 3 

Jouw 'why' of waarom je huwelijksfotograaf wilt worden is super belangrijk en mag best
uitgebreid omschreven worden door jou. Dit wordt jouw drijfveer en deze boodschap mag
bijvoorbeeld zeker een plaatsje krijgen op je eigen website. Schrijf je eigen 'why' uit:
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Vervolgens denk je na over je 'how'. Hoe ga jij ervoor zorgen dat mensen dankzij jou hun
herinneringen voor altijd zullen kunnen koesteren? Schrijf je eigen 'how' uit: 

Als laatste komt je 'what' aan de beurt. Wat wil je nu eigenlijk bereiken? Schrijf je eigen
'what' uit: 
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Het vinden van je eigen stijl als fotograaf is ontzettend moeilijk. Ook ik vond

dit een vrij lastig proces, waar ik mezelf moest doorbreken. 

MIJN STIJL ALS HUWELIJKSFOTOGRAAF

Moest je dit nog niet hebben: maak dan een Pinterest account aan. Dit is

gratis en in je eigen account kan je vervolgens aan de slag gaan met

brainstormen. Je maakt een eigen bord aan dat je 'huwelijk' of 'wedding'

noemt en dan ga je op zoek naar afbeeldingen die VOLLEDIG jouw smaak

zijn. Je 'pint' deze foto's vast in je bord en zo bekom je een voorbeeld

portfolio. Als het goed is, maak je nu zelf je eigen droom waar je naartoe

aan het werken bent. Zalig, toch?

OPDRACHT 4 

Beantwoord volgende vragen, zodat je voor jezelf een goed beeld krijgt

van welke fotografie stijl jij wilt aanbieden aan je klanten. 

OPDRACHT 5 

Poses die ik zeker zelf wil uitproberen: 

Warme/koude kleuren:
Groene/roze tinten:
Hoge/lage belichting: 
Laag/hoog contrast: 
Sober/drukkere beelden:
Veel/weinig details: 
Mijn favoriete perspectief:
Mijn favoriete compositie:
Stijl van de bruid (bv. bohemian): 
Stijl van de bruiloft (bv. festival):

Mij heeft het altijd geholpen dat ik een bepaald doel van stijl voor ogen had. Ik wist waar ik vandaag

de dag stond en waar ik naartoe aan het werken was. Pinterest is daarvoor een hele fijne tool die je

kan helpen om niet te vergeten waar je naartoe aan het werken bent. Niet alleen vind je hier fijne tips

voor poses en technieken, maar ook kan je hier kleuren kiezen die je zelf leuk vindt. 
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Jij gaat starten met bruidsfotografie en het moeilijke hieraan is dat je

daarvoor portfolio nodig hebt om te kunnen tonen aan toekomstige

klanten. Om dit te kunnen realiseren, ga jij starten met shooten om zo je

eigen stijl en nabewerking zelf te kunnen toepassen op beelden die

volledig van jou zijn. 

PORTFOLIO VERZAMELEN

Neem deel aan portfolio shoots en ga volledig uit je dak. Probeer hier nieuwe technieken uit met

sluiers, poses en zie heel deze portfolio shoot als een leermoment.

Vraag aan mensen uit je omgeving om opnieuw in hun huwelijkskleren te kruipen. Boots een

wedding shoot na en maak hier een vrij werk shoot van. Geef als bedanking de beelden aan het

koppel.

Fotografeer je graag details? Bestel een voorbeeld album om te tonen tijdens je

kennismakingsgesprek. Maak ook hier portfolio beelden van, dit is een meerwaarde op je socials en

website.

Huwelijksbeelden maken kan je niet alleen door effectief een huwelijk te fotograferen, maar ook op

andere momenten:

Ga naar volgende pagina om te starten met je brainstorm. 

Vervolgens ga je brainstormen over je vrij werk shoot die je gaat

organiseren om portfolio beelden te verzamelen. Beeld je een ideale

situatie in die ervoor zal zorgen dat jij als fotograaf ideale beelden krijgt

om jouw portfolio mee aan te vullen, maar die jou ook uitdaagt en helpt

oefenen om bij te leren als fotograaf. 

OPDRACHT 6 
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Ik geef mezelf deze uitdagingen mee om bij te kunnen leren van deze shoot: 

Tijdens de vrij werk shoot die op mijn lijf geschreven staat, heb ik het volgende
nodig: 
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Schrijf nu alles op wat je nodig hebt om deze ideale vrij werk shoot uit te

kunnen voeren. Haal deze elementen uit de vorige brainstorms, maar wees

nu nog concreter: waar ga je deze mensen/items zoeken?  

OPDRACHT 7 

Ik daag je uit om meteen een datum vast te leggen om dit plan uit te

voeren. Uit ervaring weet ik dat wanneer je dat niet doet, dit werk niet

uitgevoerd zal worden. Let's do this! 

BENODIGDHEDEN DEADLINEWAAR VIND IK DIT?
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MODULE 2 

MIJN AANBOD



Ik vergelijk mijn eigen product aanbod altijd een beetje als daten met

iemand. Op de allereerste date ga je niet vragen aan de persoon die voor

je zit hoe hij zijn kinderen wilt noemen, dan ga je veel te snel en blokkeert

die persoon. Een huwelijk is een grote investering voor je klant en vooraleer

zij jou zullen boeken, zullen ze jou eerst moeten leren kennen. 

MIJN AANBOD
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Klanten die jou al langer volgen en al langer op ontdekking zijn of al een podcast hoorde, zullen sneller

tot een aankoop over gaan. Het is dus jouw taak om jouw klanten op te warmen via jouw gratis

kanalen. Het opwarmen gebeurt door gebruik te maken van een funnel. Onbewust zal jij hier al mee

bezig zijn, vanaf nu ga je bewust aan de slag met je funnel. 

Of jouw (potentiële) klanten jou goed leren kennen of niet heb jij zelf in de hand als fotograaf. Daarom

is het zo belangrijk om jezelf te tonen op sociale media en om een aantal gratis producten in je

aanbod te steken. Want klanten moeten weten dat jij te vertrouwen bent, anders zullen ze jou niet

durven boeken. (Let op: dit gebeurt wel eens hoor, soms hebben klanten geen bevestiging nodig en

voelen ze gewoon een klik, maar in de meeste gevallen willen ze toch eerst weten wie jij bent.)

Klanten die jou niet kennen en je bijvoorbeeld net op sociale media beginnen volgen zijn koude klanten.

In de eerste plaats zullen zij heel afwachtend zijn en zullen zij voorlopig nog geen aankoop doen. Zij

kijken eerst naar wat je post en gaan een beetje op ontdekking.

GRATIS (Bewustwording + beetje kennis)

ENTRY 

CORE 

PREMIUM
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De gratis laag spreekt voor zich. Potentiële klanten die aan het uitzoeken zijn of jij hun

huwelijksfotograaf kan worden, gaan op zoek naar wie je bent en wat je juist te bieden hebt. Ze gaan

rondneuzen in je product aanbod en een aantal social media posts lezen, een podcast beluisteren, een

E-book downloaden etc. Ze willen jou echt leren kennen. 

Je kan je product aanbod opsplitsen in een gratis laag, een entry laag, een core laag en een premium

laag.

E-book

Insta tips

Podcast

Masterclass
GRATIS (Bewustwording + beetje kennis)

Heel rustig gaat je klant eens proeven van een klein product om zo je vertrouwen te winnen. Een entry

product maak je niet te duur en blijft onder de 100 euro, zodat je klant geen drempel ervaart om dit

aan te kopen. 

Vervolgens komt de entry laag. Vrij vertaald wordt dit je deur waar klanten door kunnen om al een

eerste keer te proeven van één van je betaalde producten. Want kan jij echt zo goed fotograferen als

je vertelt? Kan jij me echt zo goed gerust stellen tijdens de shoot? Ben jij echt een expert op vlak van

huwelijk? Wat heb jij me te bieden?

E-book

Insta tips

Podcast

Masterclass

Kleine training 
Mini shoot

GRATIS (Bewustwording + beetje kennis)

ENTRY 
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Jouw core producten zijn producten onder de 1000 euro die jouw 'core business' vormen, maar die toch

nog toegankelijk zijn voor velen. Vaak plaats je in dit gedeelte je shoot pakketten, met eventueel een

album. 

Vervolgens komen klanten aan bij de core laag van je product aanbod. Je klant zal een core product

aankopen wanneer ze jou vertrouwen en wanneer ze weten dat jij waarde voor hun geld te bieden

hebt. Zij investeren hun geld en tijd in jou als fotograaf. 

E-book

Insta tips

Podcast

Masterclass

Kleine training 
Mini shoot

Shoot

GRATIS (Bewustwording + beetje kennis)

ENTRY 

CORE 

Album

Als laatste heb je jouw premium laag. Hier zullen uiteindelijk je huwelijk pakketten geplaatst worden.

De klanten die een huwelijk bij jou boeken zijn volledig overtuigd van jouw manier van werken en van

jouw stijl. Zij vertrouwen jou, want geven hun belangrijkste dag blindelings uit handen. Voor hen vraagt

dit veel moed, want zij twijfelen hierdoor echt niet aan jou. (En daarom moet jij ook in jezelf geloven

als huwelijksfotograaf. ;-) )

E-book

Insta tips

Podcast

Masterclass

Kleine training 
Mini shoot

Shoot

Huwelijk

GRATIS (Bewustwording + beetje kennis)

ENTRY 

CORE 

PREMIUM

Album

Luxe album
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Nu ga jij zelf aan de slag gaan met je aanbod. Denk bij het uitschrijven van je aanbod aan wie jij wilt

zijn als fotograaf en wat jij wil bieden aan je klanten. Belangrijk hierbij is dat je bijvoorbeeld echt een

totaalpakket kan aanbieden aan je klanten. Voor je klant is het makkelijk als zij bij je terecht kunnen

voor zowel foto's, als een album of afdrukken. Kan je dit zelf niet realiseren? Ga dan een samenwerking

aan met een andere kleine onderneming (bijvoorbeeld een grafisch vormgever), die een deel van het

werk kan overnemen. In ruil kan zij jou aanprijzen bij haar klanten en zo heb je altijd een win-win

situatie.

GRATIS (Bewustwording + beetje kennis)

ENTRY 

CORE 

PREMIUM

OPDRACHT 1

Vul onderstaande funnel zelf aan met jouw gekozen product aanbod. Zet

vandaag iets op papier en kijk binnen een half jaar of je eventueel

aanpassingen wilt maken. Maak de funnel zo volledig mogelijk en zet jouw

werk als huwelijksfotograaf centraal. (Hier zijn geen foute antwoorden

mogelijk, volg je buikgevoel.) 
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OPDRACHT 2 

Stel je pakketten voor je bruidsfotografie samen. Schrijf eerst je duurste

pakket uit, vervolgens ga je naar je goedkopere pakketten. Kijk terug naar

je funnel op de vorige pagina en denk na wat er in elk pakket mag komen

te zitten. Bekijk hiervoor eerst het onderdeel 'extraatjes' in de online

leeromgeving, dit zal je helpen bij het samenstellen van je pakketten. Geef

als laatste ook een prijs aan elk pakket. Ga hiervoor niet onder de 100 euro

per shoot uur. 

PAKKET 3 PAKKET 2 PAKKET 1 

Prijs incl. BTW:

Naam:

Aantal uren:

Max. aantal beelden:

Extraatjes:

Prijs incl. BTW:

Naam:

Aantal uren:

Max. aantal beelden:

Extraatjes:

Prijs incl. BTW:

Naam:

Aantal uren:

Max. aantal beelden:

Extraatjes:

Ik werk met drie huwelijkspakketten die ik aanbied. De pakketten zijn bij mij

opgesteld op basis van aantal uren en aantal foto's. Dit is wel een

aanrader om te doen. Zo is het heel duidelijk naar de klant hoeveel ze aan

het einde van de rit zullen moeten betalen. Dat heb je natuurlijk minder met

'uurtje factuurtje'. 

PAKKETTEN



©Tessy Hellemans | Start to wedding

MODULE 3 

MARKETING & SOCIALS ALS
HUWELIJKSFOTOGRAAF 



Aan de start van je marketing en communicatie ligt jouw ideale klant. Het is

namelijk ontzettend belangrijk om te weten tegen wie je aan het praten

bent wanneer je een post schrijft op sociale media of wanneer je een e-

mail schrijft naar je (potentiële) klanten. 

MIJN IDEALE KLANT
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Jouw klanten moeten zich aangesproken voelen door jou. Daarom is het belangrijk om te weten wie

jouw ideale klant is, wat zij denkt en voelt en waar je haar eventueel bij zou kunnen verder helpen.

Vorige module dacht je namelijk na over je aanbod, maar hoe past dat aanbod dan bij je ideale klant?

Dit ga je in deze module ontdekken. 

Breng je ideale klant in kaart. Doe dit door onderstaande vragen te

beantwoorden. Volg tijdens het beantwoorden van de vragen vooral je

buikgevoel, kies een ideale klant die goed bij je past (als een goede

vriendin of zelfs iemand die jij zou kunnen zijn - mijn ideale klant ben ik zelf,

maar dan enkele jaren geleden). 

OPDRACHT 1

Haar zorgen:

Mijn ideale klant

Naam:

Leeftijd:

Beroep:

Herkomst:

Haar doel:
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De volgende keer wanneer je een social media post schrijft of aan het

communiceren bent je stories, praat je tegen deze persoon. Mijn ideale

klant heet bijvoorbeeld Barbara en wanneer ik praat tegen mijn volgers op

Instagram, beeld ik me altijd in dat ik tegen Barbara praat. Wat denkt zij?

Welke struggles heeft zij? Hoe kan ik haar ondersteunen? Dit zorgt ervoor

dat mijn doelgroep zich aangesproken voelen door mij, omdat ik vertel over

hetgeen er speelt in hun leven. 

COMMUNICATIE & CONTENT PIJLERS 

Je weet nu wie je ideale klant is, hoe ze heet, wat ze denkt, waar ze mee

zit... Ideaal! Nu ga je die info gebruiken door een social media post uit te

schrijven die speciaal voor haar geschreven is. Denk al je andere volgers

weg, schrijf alleen aan haar. Ik zou nu bijvoorbeeld een boodschap aan

Barbara schrijven. Wat vertel je dan?

OPDRACHT 2 

Een social media post geschreven voor mijn ideale klant: 
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Aan de hand van jouw why, jouw missie & doel en jouw ideale klant ga jij

nu een 4 à 5-tal content pijlers bedenken waarrond jij kan communiceren

naar je ideale klant. 

Naast het communiceren tegen je ideale klant kan je over bepaalde

content pijlers communiceren. Deze pijlers geven de thema's weer

waarover jij wilt communiceren naar je ideale klant toe. Voorbeelden van

content pijlers zijn behind the scenes, mindset & energie, fotoalbums... 

OPDRACHT 3

Content pijler 5:

Content pijler 1:

Content pijler 2:

Content pijler 3:

Content pijler 4:
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Schrijf nu een nieuwe social media post met je ideale klant en één content

pijler in het achterhoofd. Wat kan je haar nu vertellen? 

OPDRACHT 4

Een social media post geschreven voor mijn ideale klant: 

Over dit voorbeeld zou je al drie verschillende posts kunnen schrijven, te focussen op mindset &

energie, te focussen op fotoalbums of door te focussen op de kostbare herinneringen van een speciale

dag (= huwelijksfotografie). 

Ik hoop dat je met deze tools in het achterhoofd beter zal weten te communiceren. Want wat je

communiceert is een belangrijk deel in je marketing. Maar je moet ook niet 'zomaar' gaan

communiceren, je communiceert beter met een doel. Vaak zal je doel dan ook bewustwording zijn

naar je klant toe en deze klant verder helpen met zijn/haar probleem. 

Een voorbeeld:

Barbara is vrij perfectionistisch en vindt het best spannend om haar bruiloft te plannen. Ze vindt foto's

hebben van leuke herinneringen heel belangrijk en ze wilt hier zeker ook een album van laten

samentellen. Door deze taken uit te besteden aan een huwelijksfotograaf, zal ze rust creëren in haar

hoofd. 
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Welke communicatie kanalen wil jij in de toekomst uittesten, wanneer je

Instagram goed loopt? 

OPDRACHT 5 

Volgende communicatie kanalen zet ik op mijn to do lijstje: 

Podcast

E-mail marketing (Mailchimp, Convertkit, ActiveCampaign...)

Offline flyers

LinkedIn

Facebook

Instagram

Bloggen (of gastbloggen - schrijven voor iemand anders z'n website met naamsvermelding) 

Voorbeelden van communicatie kanalen zijn:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Je hoeft niet alles uit deze lijst te kiezen. Neem vooral één manier van communiceren die goed bij je

past. 

Als jouw Instagram niet veel energie meer vraagt, zou je kunnen overwegen

van een nieuwe manier van communiceren uit te testen. Er bestaat namelijk

een kleine kans dat je account ooit gehackt wordt of dat Instagram ooit

verdwijnt. Als je al je volgers kwijt bent, bestaat je business dan nog? 

COMMUNICATIE KANALEN
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Vorige module heb je jouw aanbod uitgeschreven. Leg nu de link met jouw

(toekomstig) aanbod en met jouw ideale klant en geef een antwoord op

volgende vragen. 

MIJN IDEALE KLANT EN KLANTENREIS

Als ik de struggles van mijn ideale klant herlees, kan ik dit verwijderen van mijn aanbod:

Spreekt mijn aanbod mijn ideale klant volledig aan? Ja / Nee

Als ik de struggles van mijn ideale klant herlees, kan ik dit toevoegen aan mijn aanbod:

 

Vervolgens is het belangrijk om terug stil te staan bij jouw aanbod van vorige module. Kan jouw klant

een klantenreis maken? Kan jouw klant bijvoorbeeld starten bij een (of meerdere) gratis producten om

jou te leren kennen, vervolgens voorzichtig entry aankopen, dan core en/of premium? Heb jij voor je

klant een reis in gedachten die zij kunnen maken door je aanbod? 

E-book

Insta tips

Podcast

Masterclass

Kleine training 
Mini shoot

Shoot

Huwelijk

GRATIS (Bewustwording + beetje kennis)

ENTRY 

CORE 

PREMIUM

Album

Luxe album
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 Een klantenreis wordt ook wel eens een funnel genoemd. Zo kan jij op je 

 Instagram profiel je klanten doorsturen naar een gratis training, E-book of

podcast en in de podcast kan je ze weer doorsturen naar een betaalde

training of preset... enzovoort. Het wordt op deze manier een spelletje voor

jou, jouw business wordt opgebouwd als een spinnenweb dat met

verschillende draden producten aan elkaar verbindt. 

GRATIS (Bewustwording + beetje kennis)

ENTRY 

CORE 

PREMIUM

AAN DE SLAG

Schrijf opnieuw je aanbod uit. Maak eventueel

aanpassingen/toevoegingen met je ideale klant en met haar klantenreis in

het achterhoofd. 

OPDRACHT 6



Hier mag je creatief in zijn en je product aanbod moet niet ineens heel

uitgebreid te zijn. Begin klein. Je hebt waarschijnlijk al een Instagram

pagina. Geef je daar al gratis tips? Dat zou een eerste stap kunnen zijn.

Een volgende stap kan zijn dat je jouw gratis tips bundelt tot een E-book 

 of checklist dat je gratis weggeeft via je link in bio enzovoort.

Denk vervolgens eens na hoe je jouw klanten kan sturen naar je

verschillende (toekomstige) communicatie kanalen. 

Stel: je deelt op een huwelijksbeurs een flyer uit. Welke volgende stap staat

er dan op die flyer die je klant kan nemen? (Bijvoorbeeld: een kortingscode

om binnen een bepaalde termijn een engagement shoot te boeken...)
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OPDRACHT 7 

Van naar

Van naar

Van naar

Van naar

Van naar

Van naar

Van naar

Van naar

Je bent aan het werken aan je bedrijf. Dit brengt weerstand bij jezelf teweeg. Pfffff zoveel werk, hoe

begin ik daaraan? Zal je eerste reactie zijn. Geen nood, dat vraagt iedereen zich in het begin af. Maak

alle stappen zo klein mogelijk en doe elke dag een mini stapje, zodat je stilletjes aan meer

communicatie kanalen verkrijgt. Als je elke week één kleine stap neemt, stel je dan eens voor waar je

binnen een jaar staat met je bedrijf? Niet te veel, te snel willen. Alles komt sowieso goed. 
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MODULE 4 

DE AANVRAAG 



Whoeehoeeh, we zijn toegekomen tot de leukste module van deze online

cursus. Want een aanvraag voor een huwelijk binnen krijgen, vraagt echt

om een vreugde dansje. 

MIJN BEREIK
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Vooraleer je aanvragen binnen kunt krijgen, moet je natuurlijk wel bereikbaar zijn voor je toekomstige

klanten. Mensen zijn lui en willen snel aan alle informatie komen. Ze zullen hiervoor niet al te veel

moeite willen doen. Hoe ben je zelf als je op zoek bent naar info op een website en je vindt het niet

binnen de eerste twee minuten? Ik ben dan diegene die op zoek gaat naar een andere website.

Je gaat jouw bereik in kaart brengen. Langs welke kanalen kunnen klanten

bij jou terecht om een aanvraag in te sturen? (Je hoeft niet alle kanalen

aan te vullen, begin klein en breid vervolgens uit).

OPDRACHT 1

Kanaal 5:

Kanaal 1:

Kanaal 2:

Kanaal 3:

Kanaal 4:
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Story templates kan je weer makkelijk maken in Canva. Je kan er

vraagstickers op plaatsen, zodat je klanten jou goed kunnen bereiken. Je

maakt ze zelf op aan de hand van je eigen stijl. Heel makkelijk, maar wel

heel duidelijk en mooi!

VOORBEELD: STORY TEMPLATES

Vervolgens ga je kritisch per kanaal bekijken of het voldoende duidelijk en

makkelijk is naar je klanten toe. Kunnen klanten binnen de twee minuten

contact met je opnemen of niet? 

OPDRACHT 2 

Kanaal 5:

Kanaal 1:

Kanaal 2:

Kanaal 3:

Kanaal 4:

Bekijk een aantal voorbeelden van story templates op de volgende pagina. 
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Als je een e-mail van een bruidspaar krijgt met een aanvraag, mag je er

helaas van uitgaan dat zij deze vraag ook naar andere fotograferen

gestuurd hebben. Tegenwoordig wordt er namelijk geshopt en vergeleken.

Hier is op zich niets mis mee, maar weet dat je niet te veel tijd moet

besteden aan elke e-mail die binnenkomt. 

HET SHOPPEN

Vergeet ook niet dat e-mail communicatie korter en droger kan overkomen dan een gesprek. Laat je

hier niet door afschrikken. Je bent goed bezig! 

Stel je voor dat ze bij een vijftal fotografen dezelfde informatie aangevraagd hebben... Je zal

misschien niet meteen reactie terugkrijgen van hen. Misschien kozen ze iemand anders, misschien

wachten ze nog op meer informatie van een andere fotograaf of misschien zijn ze jouw e-mail

vergeten te beantwoorden? Probeer alleszins een reminder in je agenda te zetten dat je een week

later een mailtje stuurt met de vraag of ze alles goed ontvangen hebben. Dit is niet spammerig, geloof

me. Bruidsparen zullen je dankbaar zijn voor je vriendelijke herinnering.
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Aanvragen die bij je binnen komen zijn vaak dezelfde e-mails die je krijgt

en die je moet terug sturen. Dit proces moet je automatiseren of je moet

het jezelf in ieder geval makkelijk maken. Anders zit je vanaf nu elke dag e-

mails te beantwoorden (ja, ik denk groots!). 

E-MAIL TEMPLATES

Verzamel in je e-mail templates zoveel mogelijk informatie. Je wilt namelijk vermijden dat je constant

heen en weer aan het mailen bent met je toekomstige klant. Dit is niet fijn voor jou, maar voor hen ook

niet. Stuur je huwelijksbrochure bijvoorbeeld mee in je eerste mail (zie volgende module). 

Om te voorkomen dat je elke e-mail 3000 keer moet typen, kan je gebruik maken van e-mail templates

of handtekeningen. Met één druk op de knop heb je jouw e-mail geschreven en kan je bovendien nog

een extra persoonlijk zinnetje aan je e-mail toevoegen. Want hoe sneller dit proces gaat, hoe meer tijd

je over hebt voor de leuke en persoonlijke touch (= meer connectie en verbinding met je klant).

VOORBEELDEN

Ik ga je een aantal voorbeelden geven van mijn e-mail templates. Probeer dit niet volledig te copy

pasten, want het is toch belangrijk dat je deze e-mails persoonlijk en iets van jou maakt. Je moet jezelf

hierin kunnen herkennen, want op deze manier zal je wel of niet connectie kunnen maken met jouw

ideale klant. 
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E-MAIL AANVRAAG 

Tessy.

Hoi ................. 

Allereerst wil ik jullie een dikke proficiat toewensen met jullie verloving. Er gaat jullie een hele fijne tijd

tegemoet!

Wat fijn dat jullie mij een mailtje sturen met deze leuke vraag! Op ................. ben ik voorlopig nog

beschikbaar en ik stuur jullie graag mijn huwelijksbrochure door waarin zowel mijn manier van werken,

als mijn prijzen vermeld staan. Je kan deze vinden in de bijlage. 

Moest je dan toch nog extra vragen hebben, kan je ze altijd langs deze weg stellen.

Ik vind het belangrijk dat we samen een klik hebben vooraleer we een samenwerking aangaan. Jouw

belangrijke dag fotograferen is een belangrijke taak en daarom wil ik jullie graag op voorhand leren

kennen tijdens een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek kunnen jullie natuurlijk ook vertellen over

jullie huwelijksplannen. 

Een gratis kennismakingsgesprek kan je makkelijk via deze weg inboeken in mijn agenda:

https://calendly.com/tessyhellemans/boeking.

Het kennismakingsgesprek zal doorgaan in mijn bureau in Turnhout. Na het inplannen van het gesprek,

stuur ik jullie sowieso ook nog een bevestigingsmail.

Als we na het gesprek dan alledrie enthousiast zijn, zet ik jullie datum definitief in mijn agenda.  

Ik kijk ernaar uit om jullie beter te leren kennen en om te ontdekken of we een match zijn!

Veel succes en plezier met jullie voorbereidingen!

Met creatieve groetjes, 

https://calendly.com/tessyhellemans/boeking
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E-MAIL REMINDER NA AANVRAAG 

Tessy.

Hoi ................. 

Hopelijk gaat alles goed met jullie?

 

Vorige week kregen jullie een mailtje van mij met meer informatie over mijn manier van werken als

huwelijksfotograaf. Is dat goed bij jullie terecht gekomen?

Moesten jullie graag eens willen afspreken om de plannen van jullie huwelijksdag te overlopen, kan je

via volgende link een gesprek inplannen: https://calendly.com/tessyhellemans/boeking.

Ik kijk ernaar uit om jullie te ontmoeten! 

Met creatieve groetjes, 

E-MAIL NA BOEKING KENNISMAKING

Tessy.

Hoi ................. 

Wat fijn dat jullie even enthousiast zijn als ik en mij graag willen ontmoeten!

Jullie hebben je gesprek ingepland op ............... om ................. Het gesprek zal doorgaan in mijn

bureau in ................. 

Je kan me bovendien bereiken op het nummer ................., moest je problemen ervaren onderweg.

Ik kijk er erg naar uit! Tot snel!

Met creatieve groetjes, 

https://calendly.com/tessyhellemans/boeking
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Je krijgt na het uitsturen van je eerste e-mail een positief bericht en het

koppel wilt kennismaken met jou. Joepiee!

NA DE AANVRAAG

Zoals je op de vorige pagina's in mijn e-mail templates kan lezen, nodig ik na de aanvraag het koppel

meteen uit voor het gesprek. Ik wil zo kort mogelijk reageren, zodat er geen twijfel ontstaat. Ik vind dat

persoonlijk ook fijner omdat ik dan niet vaak heen en weer moet mailen. Ik hou van efficiëntie en

planning, maar dit is natuurlijk geen must voor jou.

Toen ik net startte met bruidsfotografie reed ik over heel Vlaanderen naar alle koppels die met mij

wilden kennismaken. Ik verloor heel wat tijd (en benzine) en niet iedereen zei ja. Om ervoor te zorgen

dat ik efficiënter ging werken, maakte ik mijn bureau in orde en nodigde ik mijn (toekomstige) klanten in

mijn bureau uit om het kennismakingsgesprek te voeren. 

Moest je dit niet zien zitten, kan je altijd in een koffie bar afspreken of kan je toch tot bij het koppel

zelf rijden. Voel goed aan waarnaar je voorkeur gaat. 
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MODULE 5 

MIJN 
HUWELIJKSBROCHURE



B R O C H U R E  
H U W E L I J K  2 0 2 1
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Yessss, hartelijk gefeliciteerd met jullie huwelijk! Jullie kunnen starten met het

plannen van jullie mooiste dag...

Heel fijn dat jullie mijn huwelijksbrochure aanvragen, want dat wilt zeggen dat

je toch al ergens een klik voelt met mij als huwelijksfotograaf. Graag leg ik je

daarom mijn manier van werken uit in deze brochure.

Moest je toch nog vragen hebben, mag je me altijd een mailtje sturen via

info@tessyhellemans.be.

 

1                   FOTOGRAFIE STIJL

2                  WERKWIJZE

3                  INVESTERING

4                  GRATIS MINI-ALBUM

5                  VEELGESTELDE VRAGEN

6                  OVER TESSY 

I N H O U D



Voor mij bestaat er niets mooier dan de meest intense momenten van jouw

belangrijke dag vast te kunnen leggen.

Ik vind het fijn om mensen te laten ontspannen en openbloeien voor de lens.

Het liefst probeer ik dan ook spontane momenten te fotograferen, die mensen

tonen wie ze echt zijn.

Mijn stijl is ongedwongen en spontaan. Ik vind het belangrijk dat je niet

geposeerd op de foto staat, maar dat je plezier hebt voor de lens. Juist die

emotie wil ik vangen op beeld.

F O T O G R A F I E  S T I J L



Jouw aanvraag bruidsfotografie

Ons vrijblijvend kennismakingsgesprek

Je krijgt een offerte mee na het gesprek

Jullie vertellen de blije boodschap dat we samen in zee gaan en sturen de

getekende offerte naar me terug

Jullie krijgen een link ter betaling van het voorschot toegestuurd

Na betaling voorschot komt jullie datum definitief in mijn agenda

Twee weken voor de bruiloft bespreken we alle details en de dagplanning

opnieuw tijdens een online call 

Jullie bruiloft!

Preview van minstens 30 foto's binnen 1 week 

Online galerij met alle foto's binnen de 10 weken

Jullie krijgen de album brochure doorgestuurd en kiezen optioneel voor een

fine art luxe album

Of jullie krijgen een gratis mini-album 15x15 cm binnen de 3 maanden 

Samen stellen we een shootlijst op, met alle momenten die op beeld

vastgelegd zullen worden.

De voorbereiding, de first look, de fotoshoot, de ceremonie, de (kerk)dienst, de

groepsfoto's, het diner, het feest...

Na akkoord van de gevraagde offerte, wordt er een voorschot van €250,-

gevraagd. Een tweetal weken voor je huwelijk, volgt de restbetaling. Annuleer

je de huwelijksfotografie, dan verlies je jouw voorschot.

Ik zet alle stappen nog even voor je onder elkaar:

W E R K W I J Z E
Tijdens het kennismakingsgesprek wordt

overlopen welke momenten er zeker op beeld

vastgelegd zullen worden. Zo wordt er besloten

hoeveel uren fotografie er nodig zal zijn en

wordt een passende offerte op maat

opgesteld.



B e l e e f  s a m e n  z o r g e l o o s  j u l l i e
m o o i s t e  d a g .



Ik bied, afhankelijk van je wensen, drie pakketten aan. De pakketten zijn

afhankelijk van het aantal uren dat jij me wilt boeken als huwelijksfotograaf. 

Elk pakket is inclusief:

+ gratis kennismakingsgesprek in Turnhout

+ mini-album (15x15) met linnen kaft met 20 pagina's (mogelijke upgrade naar

30x30 luxe album)

+ een preview met ongeveer 30 beelden binnen de drie dagen na de bruiloft

+ een online galerij met alle beelden in hoge resolutie binnen de tien weken na

de bruiloft

Elk pakket is exclusief reiskosten (€0,50,-/km vanaf Turnhout).

 

I N V E S T E R I N G

Full option huwelijk Premium huwelijk Basis huwelijk

+ vanaf voorbereiding

tot na de openingsdans

+ minimum 550

geselecteerde en

bewerkte beelden in

hoge resolutie

+ engagement shoot,

een aantal maanden

voor de bruiloft

+ 12 uur fotografie

+ minimum 450

geselecteerde en

bewerkte beelden in

hoge resolutie

+ 8 uur fotografie

+ minimum 300

geselecteerde en

bewerkte beelden in

hoge resolutie

€2990,- €2200,- €1800,-



G R A T I S  M I N I - A L B U M
Bij elk huwelijkspakket krijg je een gratis mini-album (15x15) met linnen kaft van

24 pagina's. De kleur van je linnen omslag, kan je zelf kiezen op deze pagina.

De inhoud van het mini-album wordt een verrassing voor jullie beiden. Wil je

jouw mini-album graag upgraden? Na jullie huwelijk krijgen jullie mijn brochure

met fotoalbums door om jullie keuze te maken. 

LICHTGRIJS

DONKERGROEN

PAARS

GROEN

LICHTBLAUW

BLAUW

GRIJS

ZWART

KAKI

CAPPUCCINO

OLIJF

ZAND

ROZE

ROOD

De kleur van het album op bovenstaande foto is cappuccino.



Hoe en wanneer worden de foto's aangeleverd?

Vlak na het huwelijk wordt een preview doorgestuurd.

Het aanleveren van het volledige digitaal album, gebeurt

binnen tien weken na het huwelijk.

De foto's worden geleverd via een link van mijn server. De

link is beveiligd met een wachtwoord. Na aanleveren van

de foto's wordt ook het mini-album thuis bezorgd.

Alle foto's van Tessy Hellemans worden gebruikt voor

promotionele doeleinden. Dit staat ook in de algemene

voorwaarden geschreven. Boek je een fotografie sessie,

dan ga je automatisch akkoord met het gebruiken van

jouw foto's. Wil je dit liever niet, geef me dan zeker een

seintje en dan overleggen we even wat er wel en niet

mogelijk is.

Waarom zou ik voor het full option pakket met

engagement shoot kiezen?

Een engagement shoot (een jaar) voor je huwelijk

inplannen, is ideaal om kennis te maken met mij als

fotograaf. Zo kan je al goed wennen voor de camera en

ken je precies mijn manier van werken. Bovendien krijg je

ideaal beeldmateriaal toegestuurd om aan de slag te

gaan met jouw persoonlijke save the date kaart.

Waarom is het kennismakingsgesprek zo belangrijk?

Ik vind het erg belangrijk dat ik jullie goed leer kennen

voor jullie grote dag. Als het dan klikt en we alledrie

enthousiast zijn, maken we alles in orde en zet ik de

datum om jullie mooie dag te fotograferen definitief in

mijn agenda.

V E E L G E S T E L D E  V R A G E N



Ik zeg wel eens als lachend dat de natuur mijn studio is... Ik begeef me graag

buiten, tussen het groen of op een open vlakte en daar fotografeer ik ook

super graag. Daarom zullen we tijdens de huwelijk shoot een mooi stukje

natuur of een bos opzoeken waar we jullie liefde kunnen vastleggen. 

Verder hou ik enorm van structuur. Op voorhand nadenken en plannen zorgt

ervoor dat je tijdens het moment zelf meer rust kan ervaren. Daarom zal ik jou

tijdens je voorbereiding steeds mijn ongezouten mening geven over je

dagplanning. Ik zal er zeker mee op toezien dat jij je dag goed plant, zodat je

voor jezelf ook momenten van rust ervaart. Jouw belangrijkste dag moet

namelijk vooral als een moment van genot voor jou aanvoelen.

Wanneer jij ervoor kiest om mij te boeken als huwelijksfotograaf, ben ik voor jou

een steun en toeverlaat tijdens je belangrijke dag. Zie me als je beste vriendin

die je ALLES kan vragen en die je zal helpen met je jurk, je spullen en die je

zelfs af en toe laat drinken. Voor mij staan jullie centraal als koppel en ik zal

het steeds voor jullie zo aangenaam mogelijk maken.

Wanneer je contact met me opneemt voor je huwelijk, leer ik je graag kennen

tijdens een kennismakingsgesprek in mijn bureau in Turnhout.

Ik kijk er alvast naar uit, hopelijk jij ook! 

Tessy Hellemans

+32497742893

info@tessyhellemans.be

O V E R  T E S S Y  

Als huwelijksfotograaf hou ik van spontane

momenten fotograferen. Mijn stijl is zeer

ongedwongen, van mij mag jij gewoon jezelf zijn

tijdens je belangrijke dag. 



B r o c h u r e  

f o t o a l b u m s  2 0 2 0

tessy hellemans



L e g  j o u w

m o m e n t e n  v a s t

i n  e e n  p r a c h t i g

f o t o a l b u m .  

 

Z o  k a n  j e  a l t i j d

w e e r  e v e n  t e r u g

d u i k e n  i n  j e

m o o i s t e

h e r i n n e r i n g e n .



Bij elk huwelijkspakket krijg je een gratis mini-album (15x15) met linnen kaft van

24 pagina's. De kleur van je linnen omslag, kan je zelf kiezen op deze pagina.

De inhoud van het mini-album wordt een verrassing voor jullie beiden. Wil je

jouw mini-album graag upgraden? Lees dan verder in deze brochure.
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L i n n e n  a l b u m  1 5 x 1 5 c m

3

LICHTGRIJS

DONKERGROEN

PAARS

GROEN

LICHTBLAUW

BLAUW

GRIJS

ZWART

KAKI

CAPPUCCINO

OLIJF

ZAND

ROZE

ROOD

De kleur van het album op bovenstaande foto is cappuccino.



L u x e  a l b u m  3 0 x 3 0 c m

4
© T e s s y  H e l l e m a n s  |  B r o c h u r e  f o t o a l b u m s  2 0 2 0

Het is mogelijk om het gratis standaardalbum te upgraden naar een luxer en

groter album. Kiezen jullie voor dit album, dan komt het standaard album

te vervallen en mogen jullie mee bepalen over de indeling. Dit luxe

album bestaat uit 24 pagina's en is groter van formaat. Er zijn luxere

opties voor de cover met gegraveerde tekst en er zit een mooie bewaarbox bij.

Ik bestel dit album bij een andere drukkerij, gespecialiseerd in

handgemaakte luxe fine art albums voor trouwfotografen.



O p t i e s  &  i n v e s t e r i n g

5
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Vanaf €565,- voor een luxe album van 30x30cm.

Deze investering is inclusief:

+ een leren of velvet omslag (keuze uit verschillende soorten en kleuren)

+ 24 pagina's met luxe dikke flatlay bladzijdes

+ design lay-out en aanpassingen in lay-out

+ een houten of velvet bewaarbox om het fotoalbum mooi in te bewaren

+ lasergravering op de cover met jullie namen en jullie trouwdatum

I n v e s t e r i n g

E x t r a

+ 2 extra pagina's | €25,-

+ 10 extra pagina's | €100,-





K l e u r e n  l u x e  a l b u m s

7
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De journal bestaat uit Tuscany leer. Je hebt de keuze uit onderstaande kleuren.

J o u r n a l

GRAFITE

CINNAMON

CREAM

MARINE

GREEN 

FOREST

COFFEE

COAL

De kleur van het album op bovenstaande foto is cinnamon.





9
© T e s s y  H e l l e m a n s  |  B r o c h u r e  f o t o a l b u m s  2 0 2 0

Ook bij de velvet album heb je de keuze uit een aantal kleuren. Op deze

pagina vind je de 'earth tones premium velvet'. De overige kleuren vind je op de

volgende pagina terug.

V e l v e t  a l b u m

COBRE

MOSS GREEN

NIQUEL

TERRACOTA

TERRA

De kleur van het album op bovenstaande foto is cobre.



1 0
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RED

PURPLE

OLIVE GREEN

YELLOW

CREAM WHITE

LIGHT GREY

DARK GREY

BABY BLUE

BABY PINK

BEIGE

BLACK

BLUE





( G r o o t ) o u d e r a l b u m  2 0 x 2 0 c m  

( l e t  o p :  e n k e l  v e l v e t )

1 2
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Om je familie te laten meegenieten van jullie prachtige dag, kan je ze een

eigen album cadeau geven. Dit (groot)ouderalbum is 20x20cm, is van dezelfde

hoogwaardige kwaliteit zoals het luxe album, heeft een harde cover (velvet) en

is qua indeling identiek aan jullie eigen album. Let op: kies je voor de journal?

Dan is er geen ouderalbum mogelijk. Ouderalbums kan je dus enkel bestellen

na het bestellen van je eigen luxe album. Dit is geen optie wanneer je kiest

voor het linnen mini-album.

O p t i e s  &  i n v e s t e r i n g

Vanaf €145,- voor een luxe album van 20x20cm.

Deze investering is inclusief:

+ een (velvet) cover (zonder opdruk)

+ een (velvet) box (zonder opdruk)

+ dezelfde kleur velvet als bij het luxe album

+ 24 pagina's

E x t r a

+ 2 extra pagina's | €10,-

+ 10 extra pagina's | €40,-

+ 2 ouderalbums van 24 pagina's | €255,-





W e r k w i j z e
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Na jullie bruiloft, lever ik jullie foto's in een online galerij. Bij het standaard

linnen album (15x15cm) krijgen jullie na levering van de foto's het album

thuisgestuurd. In de lay-out van het standaard album hebben jullie geen

inzage, dit wordt dus een fijne verrassing voor jullie. Het album wordt binnen

de maand na de levering van de online galerij thuisgestuurd (dit is binnen de

twee maanden na jullie huwelijksdag.

Hebben jullie gekozen voor een luxe album? Dan ga ik na levering van de

online galerij een opmaak voor jullie maken naar eigen inzicht. Na opmaken

van het lay-out voorstel, kunnen jullie dit digitaal doorbladeren en opmerkingen

doorgeven. Je kan ervoor kiezen om foto's te wissen, vergroten/verkleinen of bij

te voegen. Aan de hand van de online galerij kunnen jullie kijken of al jullie

favoriete foto's in het album verwerkt zijn.

Binnen de 14 dagen geven jullie door of jullie wijzigingen willen aanbrengen en

vervolgens krijgen jullie een tweede voorstel toegestuurd. Als jullie de

goedkeuring hebben gegeven, gaat het album naar de drukker. Gemiddeld is

de levertijd vanaf het moment van bestellen tot de levering ongeveer 5 weken.

Tijdens ons kennismakingsgesprek hebben jullie alvast mijn voorbeeldalbums

gezien. Dit geeft jullie een mooi beeld van de kwaliteit van de albums en van

mijn lay-out stijl. 

Wil jij een luxe album of heb je nog vragen? Stuur dan een mail naar

info@tessyhellemans.be en we overleggen je aanvraag!
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MODULE 6 

DE KENNISMAKING 



Voor alles in je bedrijf zou je systemen kunnen uitschrijven. Systemen zijn

zaken die er allemaal plaatsvinden nadat er een trigger plaatsvond. Zie het

als een stappenplan dat je volgt nadat je de aanvraag voor een huwelijk of

kennismakingsgesprek binnen krijgt. 

ORGANISATIE
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Het is belangrijk om zo goed mogelijk uit te schrijven wat er allemaal voorafgaat aan een

kennismakingsgesprek, zodat je dit stappenplan zo kort en efficiënt mogelijk houdt. Stel dat je eerst 10

mails moet sturen vooraleer je je klant bij een kennismakingsgesprek aanwezig krijgt, is je systeem

waarschijnlijk niet goed opgebouwd. 

Schrijf je eigen systeem na aanvraag uit. Maak dit zo kort mogelijk en

schrijf het zo concreet mogelijk uit, zodat een freelancer na het lezen van

je stappenplan volledig weet wat hij/zij zou moeten doen nadat een

aanvraag bij je binnen komt. 

OPDRACHT 1

 

Stap 1:

Stap 2:

Stap 3: 

Stap 4: 

Stap 5:
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Er kan altijd iets beter. Weet jij al wat? 

Schrijf in je agenda dat je binnen 3 maanden deze opdracht opnieuw

uitvoert. Het is namelijk belangrijk dat dit zo min mogelijk energie vraagt

voor jou én dat dit voor de klant duidelijk en efficiënt gebeurt. 

OPDRACHT 2 

 

Stap 1:

Stap 2:

Stap 3: 

Stap 4: 

Stap 5:

Het zal jezelf heel wat rust bezorgen als je nu al nadenkt over het

materiaal dat je nodig zal hebben tijdens je kennismakingsgesprek. Tijdens

het gesprek wil je namelijk het koppel overtuigen van jouw meerwaarde

tijdens het huwelijk. Hoe ga je dat doen? Het kennismakingsgesprek is

eigenlijk een beetje je sales gesprek waarna je klanten zullen besluiten om

al dan niet met jou in zee te willen gaan. 

CHECKLIST MATERIAAL

✓ Optioneel: maak een presentatie met je manier van werken (zie tip voor structuur)

Het materiaal dat ik klaar leg voor mijn kennismakingsgesprek is: 

✓ Voorbeeldalbums (luxe & mini albums met portfolio)

✓ Digitale galerij (portfolio) met voorbeelden van mijn stijl (fotografie & nabewerking),

✓ Lijst met voorbeelden van fotografie mogelijkheden (zie volgend onderdeel)

✓ Checklist met wat te bespreken (zie volgend onderdeel)
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Som je eigen checklist op met materialen die jij zeker niet mag vergeten

mee te nemen naar je kennismakingsgesprek: 

OPDRACHT 3 

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Ik maakte voor mezelf ook een lijst met alles opgesomd wat ik zeker niet

mag vergeten te vertellen of vragen tijdens het gesprek. Deze lijst neem ik

er tijdens elk gesprek even bij, zodat zowel het koppel als ikzelf voldoende

info hebben om de knoop door te kunnen hakken. 

CHECKLIST BESPREKING

Mijn checklist vind je op de volgende pagina en kan je gebruiken tijdens je eerste

kennismakingsgesprek. Vul deze lijst zelf aan met zaken die jij zelf belangrijk vindt of verander de

volgorde. Zet deze info naar eigen hand, zodat dit duidelijk van jou is. 
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✓ Restbetaling vlak voor of na het huwelijk

✓ Kennismaking en vertellen over de ontmoeting 

✓ Trouwplannen

✓ Plaats

✓ Plaats shoot huwelijk

✓ Uren fotografie

✓ Hoeveel daggasten aanwezig

✓ Bespreken dagplanning + fotografie momenten (+ back-up locatie regen)

✓ Voorbereiding

✓ First look

✓ Fotoshoot

✓ Ceremonie

✓ ...

✓ Werkwijze

✓ Back-up camera

✓ Sd-kaartjes & batterijen

✓ Fotografie stijl & nabewerking

✓ Bekijken (digitaal) portfolio + foto albums

✓ Algemeen

✓ Pakketten (excl. kilometervergoeding) 

✓ Kosten album

✓ Aantal foto's

✓ Groepsfoto's (lijstje met max. 15)

✓ Termijn aflevering

✓ Manier aflevering

✓ Weddingplanner of videograaf? (Samenwerkingen externe partners)

✓ Vragen

✓ Foto's voor promotionele doeleinden?

✓ Eten voor de fotograaf

✓ Volgende stappen

✓ Offerte op mail

✓ Handtekenen en terugsturen bij akkoord

✓ Voorschot van €250,-

✓ Datum officieel in agenda

✓ Online call twee weken voor huwelijk
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Voeg eventueel een aantal zaken toe die jij niet mag vergeten tijdens de

bespreking met je koppel: 

OPDRACHT 4 

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Tijdens de bespreking van het huwelijk, overloop ik met mijn koppel alvast

een aantal fotografie mogelijkheden. Dit is heel fijn, want je bruid zal het

zich meteen allemaal concreter kunnen voorstellen. Ook hier zie je haar al

wegdromen...

FOTOGRAFIE MOGELIJKHEDEN

Al mijn fotografie mogelijkheden vind je op de volgende pagina en kan je gebruiken tijdens je eerste

kennismakingsgesprek. Vul deze lijst zelf aan met zaken die jij zelf belangrijk vindt of verander de

volgorde. Zet deze info naar eigen hand, zodat dit duidelijk van jou is. 
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✓ Lijst met groepsfoto's (max. 15)

✓ Voorbereiding

✓ Kleren bruid & bruidegom

✓ Stationary

✓ Uitnodigingen

✓ Save the date

✓ Ringen (verlovingsring + trouwringen)

✓ Details bruid 

✓ Sieraden

✓  Schoenen

✓ Haar (accessoires) & make-up

✓ Details bruidegom 

✓ Schoenen

✓ Das of strikje

✓ Manchetknopen

✓ Moment van aankleding

✓ Parfum opdoen

✓ Sieraden omdoen

 

✓ Eerste ontmoeting (first look)

✓ Bruid & bruidegom

 

✓ Fotoshoot

✓ Bruid & bruidegom

 

✓ Burgerlijk of kerkelijk huwelijk

✓ Lege zaal

✓ Volle zaal

✓ Details in de ruimte

✓ Aankomstbruid/bruidegom

✓ Ringen omdoen (niet te snel, niet hand ervoor

✓ Reacties gasten

✓ Kus

✓ Ambtenaar

✓ Receptie

✓ Taart + close-up

✓ Aansnijden taart

✓ Eerste hap

✓ Felicitaties

✓ Sfeerfoto’s

✓ Groepsfoto’s

✓ Alle daggasten - sfeer foto's
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✓ Gasten sfeerfoto's

✓ Diner

✓ Gedekte tafels leeg

✓ Gasten aan gedekte tafels

✓ Alle gerechten

✓ Feest

✓ Openingsdans

Zo'n kennismakingsgesprek bevat veel informatie, omdat je het voor je

koppel zo concreet en levendig mogelijk wilt maken. Je wilt de bruid echt al

wat laten dromen tijdens het gesprek... 

TIP VOOR STRUCTUUR

Om je hierbij te kunnen helpen, zou je kunnen overwegen om van je documentatie een visuele

PowerPoint presentatie te kunnen maken (in de stijl van je brochure). Dit helpt jou om je werkwijze te

vertellen (en om niets te vergeten) en je kan hier je eigen stijl als fotograaf in verwerken (portfolio

tonen). 

Voeg eventueel een aantal zaken toe aan jouw fotografie mogelijkheden:

OPDRACHT 5 

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
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Na het gesprek geef ik een offerte mee aan de hand van wat we

bespraken of stuur ik de offerte per mail op. Wanneer ze deze

gehandtekend terugsturen, mogen ze het voorschot betalen en komt de

datum officieel in mijn agenda terecht.

OFFERTE HUWELIJKSFOTOGRAFIE

Ik toon je graag op de volgende pagina een voorbeeldofferte. 

Waarom laat ik een offerte ondertekenen? Enerzijds om te bevestigen dat ze het voorschot (€250,-)

kwijt zijn als ze toch iemand anders boeken als huwelijksfotograaf en anderzijds omdat ze dan ook mijn

algemene voorwaarden ondertekenen. Hierin staat bijvoorbeeld ook dat ik de afbeeldingen voor

promotionele doeleinden mag gebruiken enzovoort.

Een offerte ondertekenen en terugzenden is best lastig. Je zou eventueel ervoor kunnen kiezen om in

de plaats daarvan een contract op te laten stellen bij een advocaat. Dit contract zou dan ter

vervanging van de offerte kunnen dienen.

Bespreek deze zaken sowieso even met een jurist. Zij kan je ook helpen met het opstellen van je

algemene voorwaarden enzovoort.
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Het is belangrijk om na het gesprek je koppel kort op te volgen. Ik heb ooit

een half jaar gewacht op een antwoord en dan alsnog een 'nee' gekregen.

Dat wil je echt niet mee maken. Dat zuigt energie en je wordt er niet blij

van. 

OPVOLGING NA 48 UREN

Zorg ervoor dat jij de regels bepaalt in jouw bedrijf. Jij kiest ervoor hoe lang je de datum voor hen

blokkeert en hoe lang je zelf wacht op het antwoord van je koppel. Na dat laatste voorval, neem ik na

48 uren al contact op met mijn koppel. Ik wil namelijk snel in actie schieten en het koppel binnenhalen

als het gesprek nog vers in hun geheugen zit. 

Beantwoord onderstaande vragen en bepaal je eigen regels in je bedrijf:

OPDRACHT 6 

Buig deze belemmerende overtuigingen om naar iets positief:

Na hoeveel dagen neem je contact op met je koppel?

Hoe herinner je jezelf eraan dat je contact moet opnemen?

Hoe neem je contact op?

Schrijf je belemmerende overtuigingen op i.v.m. deze opvolging:
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MODULE 7 

DE HUWELIJKSPLANNING



Ervoor gaan staan als de expert, is iets heel moeilijk. We dromen om de

allerbelangrijkste dag in iemands leven te mogen fotograferen, terwijl we

misschien zelf nog niet getrouwd zijn. Dan is het best moeilijk om je de

expert te noemen, maar toch is dit weer een mentale drempel waar je echt

over moet geraken. 

JIJ BENT DE EXPERT
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Tijdens het kennismakingsgesprek met mijn allereerste koppel deed ik echt alsof ik dit al zoveel vaker

gedaan had. Dit zorgde voor zelfvertrouwen en hierdoor boekte het koppel mij ook. De bruid vertelde

mij zelfs tijdens het gesprek dat ze de foto's het allerbelangrijkste vond van haar dag, maar zelfs toen

bleef ik rustig, al wilde ik diep vanbinnen al gillend wegrennen van spanning. 

Beantwoord volgende vragen en bedenk voor jezelf hoe jij ervoor gaat

zorgen dat je zal overkomen als de expert tijdens het gesprek. 

OPDRACHT 1

Hoe ga je dit bovenstaande realiseren? 

Voel je jezelf momenteel onzeker over het fotograferen van komende huwelijken?

Hoe komt dit?

Wat heb jij nodig, zodat je sterker in je schoenen komt te staan tijdens je gesprek?



Tijdens het kennismakingsgesprek zal je de dagplanning overlopen met je

koppel. Het is jouw taak om op dat moment goed te luisteren naar de

planning en voor rust te zorgen in hun dag. Vaak wordt die planning zo vol

ingedeeld, dat het koppel niet beseft dat ze zelfs geen tijd hebben om 's

middags iets te eten of te drinken. Het is jouw taak om daar dan op toe te

zien. 

ZORG VOOR RUST
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De fotoshoot tijdens het huwelijk wordt meestal rond de middag ingepland en dit is niet zo interessant

voor jou als fotograaf. Je wilt namelijk hoog en hard zonlicht vermijden, maar tijdens een huwelijk kan

het vaak niet anders. Daarom zie je er best op toe dat de shoot kan plaatsvinden op een locatie waar

er ook schaduw is. Op voorhand check ik dit altijd even na tijdens de meeting die vlak voor het huwelijk

plaatsvindt. 

waar ik altijd op focus tijdens het overlopen van de dagplanning: het is jouw dag, het wordt de mooiste

dag van jouw leven, stel die dan niet in functie van anderen, maar in functie van jullie als koppel. We

willen namelijk een fijne dag organiseren voor vrienden en familie en vergeten daarom al snel onszelf.

Kunnen wij zelf ook wat genieten of moeten we de hele tijd rondlopen?

Verder mag jij als fotograaf er ook op toezien dat het koppel niet te hard anderen wilt pleasen en

bijvoorbeeld iedereen wilt uitnodigen. Soms is het budget erg groot en kan iedereen 's avonds mee

eten, maar vaak komen bijvoorbeeld neven en nichten pas 's avonds voor het dansfeest en voor

dessert.

Dit zijn allemaal kleine zaken die niet elke fotograaf doet, maar ik vind dat wel fijn om het koppel mee

verder te helpen. Het zorgt er ook voor dat de expert status beter te grijpen is voor mezelf en het

koppel voelt daarom tijdens het kennismakingsgesprek dat ik écht weet waar ik mee bezig ben.

Hierdoor gaan ze me sneller vertrouwen en boeken ze me vervolgens ook als huwelijksfotograaf.

Deze voorbeelden zijn handig voor jou, zodat je een beeld krijgt van hoe

zo'n huwelijksdag eruit zal kunnen zien, maar er is natuurlijk veel meer

mogelijk dan dat.  

Op de volgende pagina kan je twee voorbeelden zien van mogelijke

dagplanningen. Zoals je kan zien, wordt er bij beide voorbeelden rust

ingepland gedurende de dag. Dat vind ik persoonlijk belangrijk om in te

lassen, zodat het koppel niet doodop is wanneer het dansfeest begint. 

VOORBEELD DAGPLANNING



21u - ...: openingsdans met dansfeest

8u - 10u: klaarmaken bruid & bruidegom

10u - 11u: Kerkelijk en/of burgerlijk huwelijk

11u - 12u: fotoshoot

12u - 16u: pauze

16u - 17u: receptie

17u - 18u: ceremonie

18u - 19u: avondeten 

19u - 20u: avondgasten komen toe

20u - 21u: dessert

VOORBEELD 1
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21u - ...: openingsdans met dansfeest 

9u - 11u: klaarmaken bruid & bruidegom

11u - 12u: Kerkelijk en/of burgerlijk huwelijk

12u - 13u: receptie

13u - 14u: fotoshoot

14u - 17u: pauze

17u - 18u: ceremonie

18u - 19u: avondeten 

19u - 20u: avondgasten komen toe

20u - 21u: dessert

VOORBEELD 2 

Het is zo ontzettend belangrijk voor jou als huwelijksfotograaf dat je weet

waar je wanneer aanwezig moet zijn. Tijdens de huwelijksdag zal het al

druk genoeg zijn, dus je wilt heel goed op de hoogte zijn van de planning.

ik geef je hiervoor een aantal tips mee. 

ADRESSEN 

✓ Bespreek de dagplanning nog eens op de meeting vlak voor het huwelijk (zie volgend onderdeel).

✓ Werk voor jezelf een eigen planning uit die je meeneemt tijdens de huwelijksdag. 

✓ Bundel alle adressen (op je dagplanning).

✓ Vergeet geen horloge aan te doen (en kom overal te vroeg). 



Twee weken vlak voor het huwelijk plaatsvindt kan je best nog een Zoom

meeting inplannen met je koppel. Organiseer dit op eigen initiatief, dit

brengt rust bij jezelf en bij je koppel. Ik geef je graag wat voorbeelden mee

die je online met hen kan bespreken. 

MEETING VLAK VOOR HET HUWELIJK
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✓ Belangrijke zaken om te weten?

✓ Bespreking

✓ Hoe gaat het met jullie? Zenuwen?

✓ Overlopen dagplanning

✓ Overlopen adressen en uren

✓ Overlopen belangrijke personen aanwezig die gefotografeerd moeten worden

✓ Gsm nummers nakijken

Vul eventueel enkele onderwerpen aan die je graag met je koppel wilt

bespreken tijdens deze meeting. 

OPDRACHT 2 

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
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MODULE 8 

DE WEDDING SHOOT



Je materiaal uitkiezen voor tijdens de huwelijksdag (of tijdens de shoot) is

best belangrijk als fotograaf. Ik heb al gemerkt dat ik diegene ben die dan

AL mijn materiaal wil meenemen. Probeer dit toch te vermijden, want je

voelt jezelf echt een muilezel gedurende je dag. 

MATERIAAL
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Ik som hier mijn eigen belangrijkste huwelijksmateriaal voor je op. 

Het is belangrijk dat je jezelf comfortabel voelt tijdens je dag. Draag comfortabele kleding en maak

het voor jezelf zo makkelijk mogelijk. Dit doe ik voor mezelf bijvoorbeeld door mijn harnas te dragen

met twee body's aan. Dit zorgt ervoor dat ik al mijn belangrijkste materiaal steeds binnen handbereik

heb. 

SLOT 1 SLOT 2 

SAN DISK EXTREMESONY EXTRA ACCU UV-FILTERS

HARNAS VAN WILD LABEL

299,-

SONY FE 35MM F/1.8

699,-

SONY FE 85MM F/1.8

649,-

TAMRON 28-75MM F/2.8

749,-
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Som, na het bekijken van de video rond materiaal, het materiaal op dat jij

graag zou mee hebben tijdens je eerste huwelijksdag. 

OPDRACHT 1

Dit fotografie materiaal zou ik graag bij aankopen (of huren):

Dit fotografie materiaal heb ik al liggen en komt in mijn fotografie tas:

De huwelijkslocatie laat ik meestal zelf kiezen door het bruidspaar. Als het

dichtbij is, kan het al wel eens zijn dat ik daar een kijkje ga nemen op

voorhand. Meestal geef ik de tip mee dat er ook schaduw aanwezig moet

zijn en vertrouw ik op het koppel dat ze dit zeker in de gaten houden. 

LOCATIE

De tips die ik mee geef aan het bruidspaar, som ik hier ook even voor je op:

✓ Shooten op de middag = fel zonlicht

✓ Probeer een schaduwrijke omgeving te kiezen

✓ Vermijd fel groene omgevingen 

✓ Bijvoorbeeld één groot, groen grasveld

✓ Zoek naar omgevingen met meer tinten groen (+ bruin)

✓ Denk na over back-up locatie bij regen

✓ Doorschijnende paraplu is ook leuk 
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Kijk naar je brainstorm voor portfolio uit module 1 en omschrijf de

omgevingen uit de foto's. Ik fotografeer namelijk graag in een veld met

lange pluizen. Waar hou jij van? 

OPDRACHT 2 

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Tijdens de shoot kan je helemaal losgaan als fotograaf. Jij krijgt namelijk

één uur de tijd om de allermooiste beelden te kunnen maken. En zeg nu

zelf... op een huwelijk is dat zoveel makkelijker, omdat iedereen er zo mooi

uitziet. Dit is echt om weg te kunnen dromen... 

FOTOGRAFIE MOGELIJKHEDEN

✓ Omgeving

Ik geef je graag een aantal fotografie mogelijkheden mee:

✓ Full body/portret/close-up (ringen om met de fotoshoot)

✓ In camera kijken

✓ Naast camera kijken

✓ Naar elkaar kijken

✓ Details

✓ Boeket
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Kijk naar je brainstorm voor portfolio uit module 1 en omschrijf de poses uit

de foto's. Waar hou jij van? Welke foto's mag je zeker niet vergeten te

maken?

OPDRACHT 3 

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Een leuke extra om toe te voegen aan je pakketten is een gratis preview.

Dit wilt zeggen dat je vlak na het huwelijk (binnen de 3 dagen) al een

kleine selectie van de beelden doorstuurt naar het koppel. 

PREVIEW

Ik kies er meestal zelf voor om de meeste afbeeldingen uit de shoot te halen. Dit zijn de meest intieme

en liefdevolle afbeeldingen, dus dit is heel fijn om te mogen ontvangen als koppel. 

De preview zorgt ervoor dat ze terug de mooiste momenten herbeleven van hun mooiste dag, terwijl ze

zelf nog op hun roze wolk zitten. 
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MODULE 9 

BELANGRIJKE FOTOGRAFIE
MOMENTEN
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De voorbereiding duurt slechts enkele uurtjes en is een ontzettend grote

meerwaarde om te fotograferen. De taak is aan jou om jouw koppel

hiervan te overtuigen, want meer uren fotografie zijn voor jou meer

inkomsten. 

VOORBEREIDING

Tijdens de voorbereiding is het fijn om verschillende details te fotograferen. Deze afbeeldingen zijn een

meerwaarde om in het foto album toe te voegen. Moest je jouw huwelijksdag aan het voorbereiden

zijn, kan je altijd teruggrijpen naar de checklist voor belangrijke fotografie momenten die ik met je

deelde.

Het gebeurt dat enkel de voorbereiding van de bruid gefotografeerd wordt. Soms worden beiden

gefotografeerd en start je bij de bruid en ga je vervolgens naar de bruidegom. Dit zijn zaken die het

koppel zelf kan kiezen.

Som voor jezelf de voordelen van het fotograferen van de voorbereiding

op. Zo kan jij dit tijdens je kennismaking ook deftig communiceren naar je

koppel. 

OPDRACHT 1

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓



©Tessy Hellemans | Start to wedding

✓ Eventueel probeer je de jurk buiten tegen een tuinhuis of muur te hangen.

Vervolgens geef ik je ook graag enkele tips mee die jou zullen helpen bij het fotograferen van de

voorbereiding:

✓ Alle lichten doe je best uit tijdens het fotograferen.

✓ Het klaarmaken gebeurt in de lichtste ruimte.

✓ De ruimte waar klaargemaakt wordt, moet opgeruimd zijn.

✓ Eventueel verplaats je wat meubels. 

✓  Pas op met tegenlicht vanuit het raam.

✓ Onderbelicht steeds je foto's wat.

✓ De jurk voor het raam hangen is best lastig om te fotograferen.

De first look is mijn favoriete moment om te mogen fotograferen tijdens de

huwelijksdag. Dit is zo'n emotioneel en écht moment... 

FIRST LOOK

De first look fotograferen is een momentopname. Je moet dus goed zien dat je instellingen juist staan

en dat je snel zal kunnen reageren en fotograferen. Een uitdagend, maar mooi moment om vast te

kunnen leggen! 

Hoe begin je hier het best aan? De bruid staat te wachten terwijl de bruidegom naar haar toe loopt.

Hij ziet haar al staan met haar rug naar hem toe gericht. Jij fotografeert op dat moment zowel het

gezicht van de bruid, als het gezicht van de bruidegom.

Vervolgens draait de bruid zich om en draai jij mee met de bruid. Zo sta jij op dat moment aan de

zijkant van het koppel en kan je de interactie tussen beiden fotograferen.

Ze zullen elkaar nadien sowieso kussen en/of knuffelen en ook dat kan je zeker fotograferen. Eerst

over de schouder van de bruidegom met het gezicht van de bruid, vervolgens over de schouder van de

bruid met het gezicht van de bruidegom enzovoort.
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Over groepsfoto's heb ik het in de Start to wedding al even gehad. Ik geef

je toch graag nog enkele tips die je makkelijk kan toepassen tijdens het

fotograferen. Denk trouwens aan je diafragmagetal. Ga tijdens het het

fotograferen van groepen niet onder de 6.3. 

GROEPSFOTO'S

Probeer vooral zelf te genieten van dit moment, want zo'n groep mensen op een huwelijksdag is altijd

dolgelukkig dat ze bij elkaar kunnen zijn. 

Denk steeds aan je lijstje met groepsfoto's. Zorg ervoor dat je de bruid & bruidegom op voorhand laat

nadenken over de groepen die gefotografeerd mogen worden. Zo zal je vermijden dat je een foto

vergeet te nemen. Probeer dit ook wat mee te organiseren, zodat het koppel dit niet alleen moet doen 

Denk op voorhand na over poses of opdrachtjes die je de groep wilt laten doen. Zo kan je bijvoorbeeld

een groep vrouwen elkaar laten vast nemen en na drie tellen allemaal iemand laten aankijken. Dit

zorgt voor een leuk en ludiek moment. Een groep mannen zou je zo bijvoorbeeld op één lijn stoer naar

je toe kunnen laten wandelen.

Welke opdrachtjes of poses ga jij jouw groepen laten uitvoeren? Denk

hierbij aan de brainstorm die je deed in module 1. 

OPDRACHT 2 

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
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De openingsdans is een prachtig en belangrijk moment dat gefotografeerd

moet worden. Dit doe ik altijd met een externe flits. Koop een externe flits

die compatibel is met je toestel. Vraag eventueel raad in je plaatselijke

fotografie winkel. 

OPENINGSDANS

Voor de openingsdans probeer je best je instellingen uit en maak je best al een aantal test foto's.

Vergeet dit niet, dit brengt rust tijdens het fotograferen van dit belangrijk moment. 

De externe flits zet ik altijd op de TTL stand. Dit wilt zeggen dat je toestel gaat communiceren met je

flits en hem zal vertellen hoeveel licht het toestel te kort komt. Deze hoeveelheid licht zal je toestel

bijgevolg bij flitsen. Moest je manueel flitsen, dan maak je het jezelf moeilijk, want dan kan het zijn dat

je flits te fel staat.

Ik gebruik ook een diffuser om op de flits te zetten. Dit zorgt ervoor dat mijn licht niet te hard is en dat

het mooi verdeeld wordt over de ruimte. Je zou bijvoorbeeld ook naar een witte muur of een wit

plafond kunnen flitsen, zodat het licht ook gebroken wordt. Ik raad altijd een diffuser aan, omdat je

niet op voorhand weet of je een witte muur kan gebruiken of niet.

Je zou kunnen overwegen om tijdens de openingsdans te werken met een statief, maar voor mij is dat

niet zo handig in gebruik. Ik beweeg namelijk zelf heel graag als fotograaf en dan word ik beperkt in

mijn manier van werken.

NISSIN DI700A FLITSER

119,-

DIGITEK MAGNETIC

PROFESSIONAL FLASH KIT
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De tussenmomentjes noem ik altijd de momenten tussen twee belangrijke

momenten van de dag door. Het zijn momenten die heel spontaan zijn en

echte emoties vastleggen. 

TUSSENMOMENTJES

Wat ik hier niet wil vertellen is dat je constant moet fotograferen tijdens de huwelijksdag. Ook jij moet

af en toe pauze nemen, iets drinken... Probeer zoveel mogelijk van deze spontane momenten te

vangen, maar wees niet ongelukkig als je er eentje mist. Jij bent ook maar een mens. 

Hou steeds de mensen om je heen in de gaten en wees paraat om foto's te kunnen maken van de

interactie die plaatsvindt tussen de aanwezigen. Dit zorgt ervoor dat je echte momenten kan

vastleggen en bijgevolg tonen deze afbeeldingen ook effectief hoe die mensen écht zijn. Dit zijn

meestal de lievelingsfoto's, omdat het moment niet 'gemaakt' is.
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MODULE 10 

TIPS BIJ TE GOED OF TE
SLECHT WEER
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Je weet natuurlijk nooit van een jaar tevoren wat het weer zal zijn tijdens

een huwelijksdag. Daarom moet jij als fotograaf kunnen inspelen op

verschillende weersomstandigheden. Niet makkelijk, maar ik geef je graag

enkele tips mee om ermee aan de slag te kunnen gaan. 

GOED WEER

Waarschuw je koppel tijdens het kennismakingsgesprek ook steeds voor het felle zonlicht tijdens de

middag. Zij weten dit niet op voorhand en door dit te melden, kunnen zij hier rekening mee houden

tijdens het maken van hun keuzes (locaties en opstelling etc.).

Eerst en vooral zie je er best op toe dat je koppel nooit met hun gezicht in de zon kijkt. Dit is niet

aangenaam voor je koppel, maar dit toont ook echt niet mooi op de foto's. Deze tip zou je bijvoorbeeld

al tijdens het kennismakingsgesprek kunnen geven, want vaak kan je tijdens het plaatsen van de

stoelen van de ceremonie bijvoorbeeld hier zelf rekening mee houden.

De fotoshoot vindt meestal rond de middag plaats. De middagzon staat steeds vrij hoog en is zeer fel.

Probeer daarom altijd eerst in de schaduw te shooten. Deze tip kan je ook meegeven aan je koppel,

zodat zij op zoek kunnen gaan naar een locatie waar je ook schaduw plekjes hebt.

Bovendien kan de zon vaak geblokt worden door de natuur. Hoge bomen kunnen ervoor zorgen dat de

zonnestralen minder fel aanwezig zijn in beeld. 

 

Enkele tips tijdens het shooten:

✓ Probeer je highlights (witte vlakken licht in de foto) niet te overbelichten (altijd onderbelichten).

✓ Probeer de jurk steeds juist te belichten (wit = fel).

✓ Hou je eigen schaduw en dat van het koppel in de gaten.

✓ Fotografeer bijvoorbeeld met de zon langs de zijkant in je beeld.

✓ Laat de bruid en bruidegom even hard belichten door te zon.

✓ Vermijd dat één van de twee in de schaduw terecht komt.

✓ Gebruik hun eigen lichaam om de zon te blokkeren en schaduw te creëren.

✓ Zet bijvoorbeeld hun hoofden tegen elkaar, zodat de zon er niet door komt.

 

Let altijd goed op waar de zon staat. Als je de zon achter het bruidspaar zet, wordt de omgeving meer

opgelicht dan het koppel en dit zorgt voor een lastige situatie. Zorg er dan voor dat je de voorkant van

het bruidspaar ook kan oplichten. Dit kan door een natuurlijke reflectie te gebruiken van ondergrond

(bijvoorbeeld wit zand, geen gras) of door met een reflectiescherm aan de voorkant het koppel op te

lichten. 

Shooten met fel zonlicht is niet makkelijk, onderschat dit niet. Oefen daarom ook op voorhand om te

fotograferen in zo'n moeilijke situatie. De fotoshoot vindt meestal 's middags plaats, dus je kan ervan

uitgaan dat je zulke situaties vaak zult tegenkomen als huwelijksfotograaf. 



©Tessy Hellemans | Start to wedding

Wie weet regent het wel tijdens je eerste huwelijksdag. Ook hier kan je op

voorhand wat rekening mee houden. Hou sowieso de weken voor het

huwelijk het weer goed in de gaten. 

SLECHT WEER

Probeer er sowieso altijd het beste van te maken. Het is niet fijn als het weer tegenvalt, maar de foto's

zullen sowieso heel mooi zijn. Iedereen is opgekleed tijdens een huwelijk en hierdoor wordt een

huwelijk al gauw een mooi sprookje. Bereid je goed voor en dan komt alles zeker goed. 

Tijdens het kennismakingsgesprek waarschuw ik het koppel al dat ze moeten oppassen met het weer

(en dit weten ze ook wel hoor). Het is eigenlijk het beste wanneer ze zelf op zoek gaan naar een back-

up locatie bij regen. Dit is hun taak, zij mogen deze locatie zelf kiezen en boeken, maar ook hier kan je

hen tips geven die hen helpen bij het maken van hun keuze. Zo moet er voldoende natuurlijk zonlicht

aanwezig zijn op de locatie, het mag niet te donker zijn. Ze kunnen daarom best op zoek gaan naar

een binnenruimte met heel wat ramen (een mooie serre wordt zo bijvoorbeeld wel eens gekozen als

back-up locatie). 

Tussen de buien door kan je eventueel even kort naar buiten gaan om toch nog een aantal extra foto's

buiten te kunnen nemen. Het zal namelijk zeker niet non stop regenen. Tijdens deze momentjes kan je

altijd gebruik maken van doorzichtige paraplu's bijvoorbeeld, dit kan het bruidspaar zelf aanschaffen.

Moest je echt een regenachtige dag gehad hebben, kan het zijn dat alles 's avonds nog opklaart en

dat er een hele mooie zonsondergang is. Neem het koppel dan een kwartiertje mee om een aantal

beelden te schieten tijdens het gouden uurtje. Dit is echt de moeite om extra toe te voegen aan de

galerij! 
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BONUS 

OVERZICHT VAN ALLE 
E-MAIL TEMPLATES



Hoi ……………..

Allereerst wil ik jullie een dikke proficiat toewensen met jullie verloving. Er gaat jullie een hele fijne tijd

tegemoet!

Wat fijn dat jullie mij een mailtje sturen met deze leuke vraag! Op …………….. ben ik voorlopig nog

beschikbaar en ik stuur jullie graag mijn huwelijksbrochure door waarin zowel mijn manier van werken,

als mijn prijzen vermeld staan. Je kan deze vinden in de bijlage.

Moest je dan toch nog extra vragen hebben, kan je ze altijd langs deze weg stellen.

Ik vind het belangrijk dat we samen een klik hebben vooraleer we een samenwerking aangaan. Jouw

belangrijke dag fotograferen is een belangrijke taak en daarom wil ik jullie graag op voorhand leren

kennen tijdens een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek kunnen jullie natuurlijk ook vertellen over

jullie huwelijksplannen.

Een gratis kennismakingsgesprek kan je makkelijk via deze weg inboeken in mijn

agenda:https://calendly.com/tessyhellemans/boeking.

Het kennismakingsgesprek zal doorgaan in mijn bureau in Turnhout. Na het inplannen van het gesprek,

stuur ik jullie sowieso ook nog een bevestigingsmail.

Als we na het gesprek dan alledrie enthousiast zijn, zet ik jullie datum definitief in mijn agenda.

Ik kijk ernaar uit om jullie beter te leren kennen en om te ontdekken of we een match zijn!

Veel succes en plezier met jullie voorbereidingen!

Met creatieve groetjes,

Tessy.

NA AANVRAAG
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https://calendly.com/tessyhellemans/boeking


Hoi ……………..

Hopelijk gaat alles goed met jullie?

Vorige week kregen jullie een mailtje van mij met meer informatie over mijn manier van werken als

huwelijksfotograaf. Is dat goed bij jullie terecht gekomen?

Moesten jullie graag eens willen afspreken om de plannen van jullie huwelijksdag te overlopen, kan je

via volgende link een gesprek inplannen: https://calendly.com/tessyhellemans/boeking.

Ik kijk ernaar uit om jullie te ontmoeten!

Met creatieve groetjes,

Tessy.

REMINDER NA AANVRAAG
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Hoi ……………..

Wat fijn dat jullie even enthousiast zijn als ik en mij graag willen ontmoeten!

Jullie hebben je gesprek ingepland op …………… om …………….. Het gesprek zal doorgaan in mijn bureau in

……………..

Je kan me bovendien bereiken op het nummer …………….., moest je problemen ervaren onderweg.

Ik kijk er erg naar uit! Tot snel!

Met creatieve groetjes,

Tessy.

NA BOEKING KENNISMAKINGSGESPREK

https://calendly.com/tessyhellemans/boeking


Hoi ……………..

Binnen …………….. weken is het zover… Jullie huwelijksdag!

Graag zou ik met jullie alle puntjes op de i willen zetten, zodat alles tijdens jullie mooie dag goed kan

verlopen. Hiervoor zou ik met jullie een online call willen inplannen van een klein half uurtje waarin we

nog eens alles overlopen.

Via volgende link kan je met mij een laatste gesprek inplannen:

https://calendly.com/tessyhellemans/boeking.

Ik kijk er enorm naar uit en ik ben alvast heel enthousiast voor jullie huwelijksdag!

Met creatieve groetjes,

Tessy.

MEETING VLAK VOOR HET HUWELIJK
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Hoi ……………..

Ik heb leuk nieuws, want jullie preview is klaar. Zo kunnen jullie nu al nagenieten van jullie leuke dag

(gisteren).

Je kan ze downloaden via volgende link:

Het wachtwoord dat je moet invullen, is:

Ik stak ook de restfactuur in de bijlage. Moest je daar vragen over hebben, stuur me dan gerust een

mailtje.

Het zou fijn zijn, moest je me vermelden bij het verspreiden van de foto’s. Dit is zowel op Facebook, als

op Instagram via @tessyhellemans.be!

Binnen de 10 weken ontvang je een volgende mail met jullie volledige huwelijksgalerij. Spannend!

Geniet nog na, samen. Ik vond het écht een superfijne dag!

Tot snel!

Met creatieve groetjes,

Tessy.

AANLEVEREN PREVIEW

https://calendly.com/tessyhellemans/boeking


Hoi ……………..

Ik heb leuk nieuws, want jullie foto’s zijn klaar! Spannend…

Je kan ze downloaden via volgende link:

Het wachtwoord dat je moet invullen, is:

Een online huwelijksgalerij is natuurlijk altijd iets groter dan een gewone galerij. Geen paniek dus,

moest de server tijd nodig hebben om de bestanden binnen te halen. Je kan ze best downloaden via

desktop, zodat je ze meteen kan opslaan op je computer.

Ik maakte voor jullie ook een korte compilatie met wat foto’s van de shoot. Dit filmpje kan je

downloaden via volgende link: 

Ik zou jullie willen vragen of ik dit filmpje ook zou mogen delen op mijn account als IGTV? Dat zou ik

wel fijn vinden!

Jullie krijgen van mij ook mijn brochure met fotoalbums van dit jaar doorgestuurd:

https://drive.google.com/file/d/12h-JdA63WSWd7WDVWx86fZHog40bxWhV/view?usp=sharing .

Hierin staat uitgelegd dat in jullie huwelijkspakket standaard een linnen mini-album inbegrepen zit.

Willen jullie upgraden naar een luxe album (30×30)? Dan staat in de brochure alles uitgelegd qua

opties, prijzen en kleuren. Ik verneem alvast graag wat jullie keuze is en moesten jullie kiezen voor het

linnen album, sturen jullie je kleur maar door!

Kiezen jullie voor een luxe album? Dan nodig ik jullie graag hier uit op mijn bureau in Turnhout om even

alles te overleggen. Zo kunnen jullie mijn demo albums al eens vastnemen en is het voor jullie duidelijk

wat je kan verwachten van de kwaliteit van mijn luxe albums.

Moest je tevreden zijn van mijn manier van werken en van de foto’s, is het altijd fijn om een review te

kunnen ontvangen! Dat kan op Facebook via deze link. Het zou mij alvast erg vooruit helpen in mijn

zaak, zeker omdat ik me volledig wil specialiseren als huwelijksfotograaf!

Het zou ook fijn zijn, moest je me vermelden bij het verspreiden van de foto’s. Dit is zowel op Facebook,

als op Instagram via @tessyhellemans.be!

Ik vond het een hele fijne samenwerking en ik heb echt enorm hard genoten van jullie dag en van de

nabewerking van de foto’s. Stuur me gerust binnenkort jullie keuzes qua album door en dan wens ik

jullie nog een heel fijne tijd samen!

Tot snel!

Met creatieve groetjes,

Tessy.

AANLEVEREN VOLLEDIGE GALERIJ
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 Zou je onder de 'slot' module op het online leerplatform het feedback formulier willen invullen,

waar je anoniem jouw ideeën over de online cursus kan neerschrijven. Ik wil mijn services namelijk

blijven optimaliseren en kan daar zeker jouw mening bij gebruiken. Vind je het feedback formulier

niet terug? Open het dan hier. 

Deze vraag hoor je normaal gezien al van ver aankomen... Om mijn bedrijf te kunnen laten groeien

en om nog meer mensen binnenin de fotografie verder te kunnen helpen, zou het ontzettend fijn

voor mij zijn om van jou een review op Google te mogen ontvangen. Dit kan je makkelijk in orde

brengen door hier te klikken. 

Ik hoop dat je heel wat nieuwe informatie, inzichten en vooral GOESTING gekregen hebt om aan de

slag te kunnen gaan met jouw bruidsfotografie. Jij hebt alle touwtjes in handen en bent de laatste

puzzel om jouw fotografie bedrijf naar een next level te brengen.

Ik hoop alleszins dat je er echt van genoten hebt. Kijk vooral naar je eigen proces, vergelijk je niet met

anderen, maar vergelijk je met een oude ik en wees vooral ook trots op je afgelegde weg.

Graag zou ik je nog twee dingen willen vragen, die voor mijn bedrijf heel belangrijk zijn.

1.

2.

Duizend maal dank om me verder te willen helpen met deze twee belangrijke zaken. Ik ben zo

ontzettend blij dat jij in mijn team zit!

Liefs, Tessy. 

Je bent helemaal doorheen de online cursus geraakt, dikke proficiat!

SLOT
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Ik zet graag voor jou alle cursussen op een rijtje. Voel je dat je nog ergens

hulp bij kan gebruiken? Ik help je graag verder! Bekijk alle informatie op

www.tessyhellemans.be.

Fotografeer je eigen kindjes of andere

gezinnen op een professionele manier

dankzij deze mini-cursus

kinderfotografie.

CLICK THE KIDS

 

Haal je camera van onder het stof en ga

ermee aan de slag. In deze online cursus

leer je je camera volledig kennen en leer

je ermee manueel fotograferen.

SHOOT & LEARN

 

ALLE ONLINE CURSUSSEN 

 

LIGHT UP THE ROOM 

 

Ga aan de slag met de basis van Adobe

Lightroom. Leer alle kneepjes van het

vak en leer je eigen stijl te ontwikkelen

als fotograaf.

We gaan 10 weken samen aan de slag

om jouw fotografie bedrijf tot een

succesverhaal te maken. Je leert je

workflow versnellen, je shoot aanbod

optimaliseren en je prijzen berekenen…

Aan het einde van dit traject ben jij klaar

om zelfzeker klanten aan te trekken voor

shoots.

ZOOM IN & FOCUS TRAJECT

 

https://www.tessyhellemans.be/

