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Als huwelijksfotograaf realiseer ik mijn eigen stukje poëzie met mijn 
camera. Ik specialiseer mij in hartverwarmende trouwreportages & 
ik doe dit vol enthousiasme. Ik hou van een persoonlijke aanpak 
waarbij jullie meteen een warm & welkom gevoel krijgen. Mijn 
warme persoonlijkheid, uitstralende rust, liefde voor romanek & 
krische oog voor fotografie zorgen er voor dat mijn foto’s 
resulteren in een prachtverhaal. Mijn huwelijksfotografie is puur, 
amusaamusant & bezorgt jullie een wauw-effect dankzij mijn mooie 
lichtgebruik & verrassende composies. Puur natuur, met oog voor 
details én de juiste momenten, dit alles in een rustgevend beeld. 

Huwelijksfotografie is iets wat mij aljd blij boeien en ontroeren 
én waar ik me volledig in thuis voel. 
Ik ben energiek, ludiek, hou ontzeend veel van jullie romanek 
en ik breng jullie prachge huwelijksdag op een zeer verrassende 
en unieke manier in beeld. 

MMet oog voor alle details en de meest bijzondere 
lichtomstandigheden realiseer ik jullie prachtverhaal. Mijn 
huwelijksfotografie bestaat uit echte verhalen waarbij de 
momenten primeren, want daar draait het om, le moment décisif.

Laat jullie hart spreken & ik maak jullie droomreportage waar.

Laat jullie liefde spreken en geloof in de magie van mijn fotografie



Pakket 3

Alle communicatie

Vrolijke fotografe op jullie trouwdag voor 14u fotograe (aansluitend)

Professionele selectie van al het beeldmateriaal

Alle foto’s worden nauwkeurig afgewerkt in mijn eigen stijl

Online gallery met alle bewerkte foto’s

Alle bewerkte foto’s ontvangen jullie digitaal in hoge resolutie op 
USB

Huwelijksalbum 30/30cm met 
60 pagina’s

2 ouderboekjes formaat 20/20cm met 60 pagina’s (zelfde ontwerp)

Albumhouder uit houtsoort

€ 3 500



Jullie trouwdag is een uniek & bijzonder moment in jullie 
leven en daarom is het ontzeend belangrijk dat er meteen 
een goede match is met jullie huwelijksfotograaf.

Als huAls huwelijksfotograaf wil ik dan ook vertrekken vanuit een 
vertrouwensband en een goede klik, want jdens alle 
voorafgaande gesprekken bouwen we samen reeds een 
speciale band op en komen we heel wat van elkaar te weten. 
Op jullie trouwdag ben ik geen vreemde voor jullie.

Als fotograaf krijg ik toegang tot jullie familie en bouwen we 
samen een speciale band op. En dit is van groot belang om 
jdens jullie huwelijksdag 100% te kunnen zijn wie jullie in 
het dagelijkse leven ook zijn als koppel. 

Mijn huMijn huwelijksfotografie bestaat uit het vastleggen van pure 
momenten, geen geforceerde poses, maar de momenten 
zoals ze echt gebeuren. En samen beleven we een dag vol 
plezier en een goed gevoel.



Bronze

Alle communicae

Vrolijke fotografe op jullie trouwdag voor 8u 
fotografie (aansluitend)

Professionele selece van al het 
beeldmateriaal

Alle foto’s afgewerkt in mijn eigen sjl

Online Online gallery met alle bewerkte foto’s

Alle bewerkte foto’s digitaal in hoge resolue 
op USB zonder watermerk

Huwelijksalbum 30/30cm met
30 pagina’s

€ 1 750

Bijkomende uren fotografie: € 100.00/u
(incl. nab(incl. nabewerking)





SILVER

Alle communicae

Vrolijke fotografe op jullie trouwdag voor 
12u fotografie (aansluitend)

Professionele selece van al het 
beeldmateriaal

Alle foto’s afgewerkt in mijn eigen sjl

Online Online gallery met alle bewerkte foto’s

Alle bewerkte foto’s digitaal in hoge 
resolue op USB zonder watermerk

Huwelijksalbum 30/30cm met
60 pagina’s

€ 2 400

Bijkomende uren fotografie: € 100.00/u
(incl. nab(incl. nabewerking)





GOLD

Alle communicae

Vrolijke fotografe op jullie trouwdag voor 14u fotografie 
(aansluitend)

Professionele selece van al het beeldmateriaal

Alle foto’s afgewerkt in mijn eigen sjl

Online gallery met alle bewerkte foto’s

Alle bAlle bewerkte foto’s digitaal in hoge resolue op USB 
zonder watermerk

Huwelijksalbum: 30/30cm met 60 pagina’s

2 albums voor de ouders: 25/25cm met 60 pagina’s

€ 3 500

Bijkomende uren fotografie: € 100.00/u
(incl. nabewerking)





Jullie persoonlijke
online gallery

Bij jullie huwelijkspakket 
ontvangen jullie een 
persoonlijke online gallery met 
al jullie foto’s en een paswoord. 

Via dVia deze online gallery kunnen 
jullie meteen alle foto’s inkijken, 
downloaden en delen met 
familie en vrienden.

Hebben jullie mHebben jullie meteen al 
favoriete foto’s? Dan kunnen 
jullie gewoon op het hartje 
klikken en dan komt deze 
meteen in jullie persoonlijke 
favorietenlijst !

Dankzij de online shop Dankzij de online shop kunnen 
jullie meteen jullie eye-catcher 
bestellen voor jullie thuis.





Fotografie Melody

Spontane huwelijksfotograaf

Delaeystraat 89
8830 Hooglede

info@fotografiemelody.be
www.fotografiemelody.be

0476 58 95 440476 58 95 44

#thesecretsofmyeyes
#simplyloveyoursmile


