
Hoera, jullie gaan trouwen!

A l l e s   o v e r   b r u i d s f o t o g r a f i e
  d o o r  J U L E  



BRUIDSBROCHURE
Wat leuk dat je bij JULE Fotografie terecht bent gekomen!

Ik neem je graag mee in de wereld van bruidsfotografie.
In de brochure vind je alles over mijn werkwijze, tarieven
en extra informatie.

Mocht ik toch iets vergeten of hebben jullie vragen, 
let me know!



H
ey

!

Dit ben ik, Jule Theunissen. 

Ik schiet bij deze het confetticanon des levens af, en deze sprankeltjes
komen langzaam naar beneden gedwarreld:

Levensgenieter. 30 jaar. Limburg. Stevensweert. 
Huisje Holzenspies. Wederhelft Koen. Dochtertje Puck. 
Hondje Ollie. Film. Fotografie. International Event- Music &
Entertainment Studies. Grafisch design. Events. Canon. Interieur.
Verbouwen. Gezelligheid. Pippi Langkous. Lekker eten. Koken.
Zonsondergang met gouden randje.  Bloesem. Een mooie lucht vol
wolken. Vakantie. Reizen. Festival. Cappucino. Kleur. Pasteltinten.
Vrienden. Familie. Zomer. Jurkjes. Curacao. Ardennen. Natuur. 
 

 



16 jaar geleden, op 19 september 2006, kocht ik mijn
eerste camera. Precies 10 jaar later en heel veel
foto's verder, in september 2016, schreef ik JULE
Fotografie in bij de Kamer van Koophandel.
 15 Jaar vol fantastische ontmoetingen, unieke
gebeurtenissen en magische momentjes die hebben
geresulteerd in waardevolle beelden. 

Mijn streven is om mensen gelukkig te maken met
foto van een heel speciaal moment in hun leven of
juist een alledaagse situatie. In ieder geval een
kostbare herinnering die ze voor altijd met zich mee
zullen dragen.

 Als je me vraagt; 'wat je je favoriete soort shoot',
dan zal ik antwoorden 'alle shoots waar ik interactie
heb met mensen'! Vandaar dat ik heel graag
bruiloften fotografeer. Heerlijk onvoorspelbaar en
altijd anders!

Tijdens het shooten vind ik het vooral belangrijk dat
ik veel lol heb samen met degene die ik fotografeer,
en dat mensen helemaal zichzelf (en op hun gemak)
zijn.  Dan ontstaan de leukste en mooiste beelden.

Klein stukje
geschiedenis



HOERA!
Jullie zijn verloofd..

YES! Jullie gaan trouwen, 
van harte proficiat! 

 
Super leuk nieuws, een prachtig avontuur

gaan jullie tegemoet.
 

Bij een bruiloft horen herinneringen!
Herinneringen die je vertelt, maar vooral

ook beleeft door middel van foto's.
 

"Het glas wordt leeggedronken, de taart
wordt opgegeten, de slingers worden

afgehaald... maar, de foto blijft!" 
Het grote element dat jullie gaan

overhouden aan deze geweldige dag.
 

De locatie is bewonderd en vastgesteld.
Nu komt het volgende; het boeken van de

fotograaf.
 

Ik help jullie graag verder en plan met alle
liefde een vrijblijvend gesprek in. 

Om elkaar te leren kennen, lekker te
kletsen en te bekijken of de klik er is. Na het

gesprek hebben we een goed beeld van
elkaar en weten jullie precies hoe ik de dag

zou gaan vastleggen.
 



JULE ALS ONZE FOTOGRAFE,  DAT LIJKT ONS LEUK!

Mochten jullie graag willen bekijken wat de mogelijkheden zijn, wat
betreft mij als fotografe op jullie bruiloft?  Erg leuk, dan gaan we een
kennismaking plannen!

Deze kan live bij mij thuis in de foto-kamer, of eventueel via
skype/telefoon. 

Tijdens dit gesprek, uiteraard onder het genot van een kop
koffie/thee, bekijken we wat jullie in gedachte hebben. Qua planning,
qua wensen,  eigenlijk zo'n beetje alles wat met jullie grote dag te
maken heeft! 
Ook als er nog geen planning is; geen enkel probleem.

Het wordt vooral een gezellig gesprek waarin jullie alles kunnen
vragen mbt fotografie en mij als fotografe!

Ik laat tevens voorbeelden zien (albums, maar ook losse foto's) en zal
mijn werkwijze/aanlevering verder toelichten.

Als jullie naar huis gaan weten jullie wat jullie kunnen verwachten mbt
fotografie en hebben jullie een goed beeld van mij als persoon en
fotografe. 

Waar te beginnen?



Ready? 
Set...

Glow!

Als fotografe vind ik het erg belangrijk om onzichtbaar bezig te zijn op
de bruiloft. Op de achtergrond, soms letterlijk op de voorgrond,
maar nooit in de aandacht. 

Pure en ongedwongen foto's, die zullen in overvloed worden gemaakt.
Waardoor een krachtige samenvatting van de dag ontstaat.
Dit in een mix van emoties, stillevens, actie-shots, onderonsjes,
tafereeltjes, groepsfoto's en portretten. 

Momenten laat ik lekker 'gebeuren' en zal ik nooit in herhaling zetten. 
Dit zijn immers de momenten waar jullie over 50 jaar nog steeds om
zullen huilen en lachen. 

Zelfs bij de welbekende trouwreportage (van jullie tweetjes) vind ik het
belangrijk dat jullie gewoon lekker zichzelf kunnen zijn en niks 'moeten'.

 Voorbereiding is niet nodig, poseren ook niet.
Ik help jullie met kleine opdrachtjes, een dosis humor, spontaniteit
 en de foto's volgen vanzelf!



Paul, Nanda en Simon

" Tijdens onze vakantie hebben we alle foto's ontvangen en dat was een super
timing! Alle tijd om er rustig naar te kijken en na te genieten. 

Wat was het een geweldige dag en jouw foto's maken het magisch om er op terug
te kijken, wauw! Alle emoties zijn weer voorbij gekomen. Met sommige gasten

hebben we al foto's gedeeld en ze zeggen allemaal 'die meid kan er wat van, zeg!'
Zodra we terug zijn lassen we een mooie fotopresentatie in. We kunnen je niet

genoeg bedanken en zijn blij dat we jou hebben gevonden als fotografe; 
lief, correct, to-the-point en je ziet momenten! 

Heel erg bedankt.



WAT IS ER (ALTIJD) INBEGREPEN ENWAT IS ER (ALTIJD) INBEGREPEN EN

KUNNEN JULLIE VERWACHTEN??KUNNEN JULLIE VERWACHTEN??

• Een uitgebreid kennismakingsgesprek in mijn
foto-kamer, onder het genot van een kop
koffie/thee

• Een telefonische afspraak voorafgaande aan de
bruiloft om alle details te bespreken (incl. online
vragenlijst met tips/tricks)

• Alle momenten op de mooiste manier
vereeuwigd; puur, liefdevol en ongedwongen

• Zorgvuldig geselecteerde en bewerkte digitale
JPG-bestanden in HIGH-res

• Professionele apparatuur en beeldbewerking

• Een online preview binnen een week na de
bruiloft

• Een album (grootte is afhankelijk van pakket)

• Het gehele traject stand-by voor vragen, tips en
ideeën wat betreft fotografie op jullie grote dag

• Mijn enthousiasme, gedrevenheid en creativiteit





AANLEVERINGen meer...
Jullie grote dag is ten einde.. wat was het mooi!
Na een dag zullen al de eerste vragen binnenkomen 
'hebben jullie al foto's!?'

Jullie ontvangen daarom in de eerste week na de bruiloft een
preview van ca. 15 beelden. 

Hierna ga ik aan de slag met alle geschoten beelden.
Iedere foto wordt een voor een bekeken en geselecteerd: ik laat
alleen weg wat niet relevant is of bijvoorbeeld dubbel
geschoten. Om een idee te krijgen mbt aantal: bij 6 uur
fotografie lever ik ongeveer 250-300 foto's aan. Dit varieert en
kent geen 'vast' aantal aangezien geen enkele bruiloft hetzelfde
is qua opbouw/lengte/activiteiten. 

Alle foto's worden een voor een na bewerkt op kleur, formaat,
scherpte en eventuele retouchering. Uiteraard blijf ik heel
dichtbij de werkelijkheid en houd ik foto's puur. Het hele pakket
wordt geleverd in kleur. Een gedeelte van het pakket lever ik
tevens in zwart/wit aan. Sommige beelden lenen zich ontzettend
goed om na te bewerken in zwart/wit; zie de volgende pagina
voor een aantal voorbeelden.

Het eindresultaat zal uiteraard helemaal in de stijl van JULE
Fotografie zijn; kleurrijk, puur, ongedwongen en liefdevol. 

Dit eindpakket lever ik ca. 8-10 weken na de grote dag aan. 
In een online galerij kunnen jullie alle foto's in groot formaat
bekijken en downloaden. Vanuit hier kunnen ze eventueel ook
met vrienden en familie worden gedeeld; wat jullie graag willen!

NB: de foto's worden in groot formaat aangeleverd (high-res)
deze zijn in JPG formaat. Deze zijn te openen op alle devices
(telefoon, pc, laptop, enzovoort). Ook kunnen de foto's worden
afgedrukt, nog beter zelfs! Ik adviseer jullie graag waar mooie
prints gemaakt kunnen worden.



Zwart/wit foto's

Zwart/wit foto's vind ik magnifiek!

Daarom selecteer en bewerk ik

altijd een gedeelte van het

totaalpakket; 

deze ontvangen jullie dubbel in

zwart/wit.



ALLES IS LEUKER
samen met jou.....





Nadine & Kay

"Wat heb jij onze mooiste dag fantastisch weten vast te leggen. 
We zijn ontzettend blij met de foto's, elke foto heeft haar charme en is prachtig. 

We voelden ons meteen op ons gemak bij jou. 
Je bent kundig, spontaan, meedenkend, vriendelijk, 

professioneel en hebt oog voor detail! 
 

De foto's; kleurrijk, contrastrijk en ongedwongen! 
Je bent vol passie met je vak bezig en dit levert geweldig mooie beelden op. 
We zijn echt heel blij dat we voor jou hebben gekozen, ontzettend bedankt!"

 
 



10 UUR

PRIJSLIJST
Pakket 1 

1895,-

• Een uitgebreid kennismakingsgesprek in mijn foto-kamer, onder het genot van een kop koffie/thee

• Een telefonische afspraak voorafgaande aan de bruiloft om alle details te bespreken

• Een digitale vragenlijst (met tips/tricks) die 4 maanden vantevoren wordt verstuurd

• Alle beelden zorgvuldig geselecteerd en bewerkt (digitale JPG-bestanden in HIGH-res)

• Een online preview binnen een week na de bruiloft

• Groot album (30x30 cm, 25 pagina's, linnen of leder cover)

• Het gehele traject stand-by voor vragen, tips en ideeën wat betreft fotografie op jullie grote dag

• Mijn enthousiasme, gedrevenheid en creativiteit

incl btw



8 UUR

PRIJSLIJST
Pakket 2 

1595-,

• Een uitgebreid kennismakingsgesprek in mijn foto-kamer, onder het genot van een kop koffie/thee

• Een telefonische afspraak voorafgaande aan de bruiloft om alle details te bespreken

• Een digitale vragenlijst (met tips/tricks) die 4 maanden vantevoren wordt verstuurd

• Alle beelden zorgvuldig geselecteerd en bewerkt (digitale JPG-bestanden in HIGH-res)

• Een online preview binnen een week na de bruiloft

• Basis album (20x20 cm, 25 pagina's, linnen cover)

• Het gehele traject stand-by voor vragen, tips en ideeën wat betreft fotografie op jullie grote dag

• Mijn enthousiasme, gedrevenheid en creativiteit

incl btw



6 UUR

PRIJSLIJST
Pakket 3

• Een uitgebreid kennismakingsgesprek in mijn foto-kamer, onder het genot van een kop koffie/thee

• Een telefonische afspraak voorafgaande aan de bruiloft om alle details te bespreken

• Een digitale vragenlijst (met tips/tricks) die 4 maanden vantevoren wordt verstuurd

• Alle beelden zorgvuldig geselecteerd en bewerkt (digitale JPG-bestanden in HIGH-res)

• Een online preview binnen een week na de bruiloft

• Mini pocket album (15x15 cm, 20 pagina's, linnen cover)

• Het gehele traject stand-by voor vragen, tips en ideeën wat betreft fotografie op jullie grote dag

• Mijn enthousiasme, gedrevenheid en creativiteit

1295-,
incl btw



4 UUR 
(IN LAAGSEIZOEN)

PRIJSLIJST
Pakket 4 

• Een uitgebreid kennismakingsgesprek in mijn foto-kamer, onder het genot van een kop koffie/thee

• Een telefonische afspraak voorafgaande aan de bruiloft om alle details te bespreken

• Alle beelden zorgvuldig geselecteerd en bewerkt (digitale JPG-bestanden in HIGH-res)

• Een online preview binnen een week na de bruiloft

• Het gehele traject stand-by voor vragen, tips en ideeën wat betreft fotografie op jullie grote dag

• Mijn enthousiasme, gedrevenheid en creativiteit

995-,
incl btw



Oui!
YOU, ME?

Trouwen in het buitenland?

In de afgelopen 3 jaar heb ik 

 dagen mogen vastleggen in

Duitsland, Belgie, 

Frankrijk en Curacao.

Vraag naar de mogelijkheden, 

ik ga graag met jullie mee!

 



EXTRA INFO
over de pakketten

• Prijzen zijn inclusief btw 

• Reiskosten zijn tot 20 km inbegrepen vanaf 6107 AJ, hierbuiten 0,35 ct/km. 

Ik reis overigens door heel Nederland voor de bruiloften. Buiten Nederland zijn er

uiteraard ook mogelijkheden.

• Het is mogelijk om meer uren te boeken dan aangegeven (tot een max van 14 uur), dit in

samenspraak. 

• Minder uren (<6) boeken is mogelijk; betreffende bruiloften die plaatsvinden in het

laagseizoen (van november tot en met maart: alle dagen van de week) of in het

hoogseizoen (van april tot en met oktober) op maandagen, dinsdagen, woensdagen en

donderdagen. 

Optioneel

Loveshoot 2 personen: 180,- (20% korting tov regulier tarief)



"Wauw, wat gaaf!" 
Dit was het gevoel dat we kregen toen we de

foto's van onze trouwdag voor het eerst zagen.
Zoveel mooie foto's, en dat terwijl we

gedurende de dag niet gemerkt hebben dat er
uberhaupt gefotografeerd werd. 

De manier waarop Jule werkt is gewoon heel
prettig. 

 
Alles wordt duidelijk doorgesproken en het

resultaat is uniek en verrassend. 
Bedankt voor jouw creativiteit, Jule!"

 
Lilian en Mark

 



VEELGESTELDEVragen
Met welke apparatuur werk je?
Ik werk met Canon apparatuur. Iedere bruiloft neem ik mijn 3 body´s
mee (1 x Mark III en 2 x Mark IV). Ik werk met verschillende lenzen, nl. een
groothoeklens, portretlens, macrolens en telelens. Verder werk ik ook
met flitsers, zo kan ik bij minimaal licht (of bijvoorbeeld het avondfeest)
toch doorwerken zonder kwaliteit te verliezen. 

Wat zou er gebeuren als je ziek bent?
Gelukkig ben ik tot nu toe nog nooit ziek geweest. Door een verkoudheid
laat ik me sowieso niet uit het veld slaan. Mocht een andere reden zich
voordoen (overmacht) dan heb ik een vaste vervanger die de bruiloft
zou kunnen overnemen (mits zij ook beschikbaar is). Verder heb ik een
breed netwerk met collega-fotografen en een spoed-app waarin ik
een vervanger kan zoeken. Uiteraard in samenspraak.  

Wanneer zouden we de dag definitief vast moeten
leggen?
Bruidsparen boeken mij gemiddeld tussen de 18 en 10 maanden voor
hun bruiloft. Mijn beschikbaarheid is afhankelijk van de populariteit van
de datum, de maand waarin jullie trouwen en de dag waarop jullie
gaan trouwen. De maanden mei t/m september zijn erg populair en zijn
snel volgeboekt; vooral vrijdagen en zaterdagen.

Wat als je apparatuur kapot zou gaan?
Ik heb altijd back-up materiaal bij me; camera (4x), lenzen (6x), en vele
opslagkaartjes en batterijen. Verder werk ik met 2 geheugenkaartjes
per camera waarbij de foto's direct op deze kaartjes (dubbel) worden
opgeslagen. 

Hoelang houd je de datum voor ons in optie?
Mocht deze vrijblijvend in optie staan: op het moment dat er een
dubbele aanvraag voor dezelfde datum binnenkomt (en jullie zijn
eerder); dan houd ik de datum (nog) 10 extra dagen in optie voor jullie.
Hierna krijgen anderen ook de kans om te boeken. Ik zal altijd een
seintje geven als er een andere aanvraag binnenkomt. De trouwdatum
is pas definitief geboekt zodra het contract is ondertekend en de
aanbetaling is voldaan. 

Heb je tips mbt fotolocaties?
Je kunt altijd bij de trouw-locatie navraag doen of er foto's gemaakt
kunnen worden (binnen en/of buiten). Verder is een bos, heide,
natuurgebied, zandvlakte, etc altijd een mooi decor voor een
bruidsreportage. Naast de voor de hand liggende plekken als een
kasteel, museum of fabriek kunnen jullie denken aan een hotelkamer,
theater(foyer) of zelfs een interieurwinkel. Daarnaast kan het handig
zijn om de overdekte en/of beschutte (openbare) plekken te
inventariseren. Bij zeer slecht weer kan dit handig zijn!



Weetje:

Een bruiloft wordt

gemiddeld 1 tot 1,5 jaar

vantevoren geboekt. 

De vrijdagen en

zaterdagen van mei, juni

en september zijn het

meest populair.



YES, HELDER!
Of eventueel nog een vraag?

Hopelijk is de informatie duidelijk na het lezen van dit magazine.

Mocht je nog vragen hebben, schroom vooral niet om deze te stellen.

Jullie willen de dag graag boeken? HEEL erg leuk! 

Dat hoor ik natuurlijk graag van jullie. In dat geval maak ik een digitaal

contract in orde waar alle besproken informatie in staat weergegeven.

Na (digitaal) ondertekening van het contract en een aanbetaling van 30%

staat de dag definitief geboekt voor jullie. 

De voorpret kan beginnen!



TOT HEEL GAUW
WWW.JULEFOTOGRAFIE.NL

INFO@JULEFOTOGRAFIE.NL

Hopelijk


