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Prijslijst Huwelijksfotografie
OVERZICHT*
REPORTAGE
Verlovingsreportage
Pre- of afterwedding reportage
Huwelijksreportage kort
Huwelijksreportage volledige dag
Huwelijksreportage Full Option
Ontwerp Trouwkaart
Ontwerp Bedankingskaartje

AANTAL UREN
1 uur
2 uur
6 uur
10 uur
14 uur
/
/

PRIJS
€160,00
€320,00
€900,00
€1500,00
€2100,00
€100,00
€80,00

*specificaties per reportage: zie verder

KLIMAATNEUTRAAL
Harald Six Photography zet zich in voor het klimaat!
●

Per huwelijk dat wij fotograferen spendeert Harald een halve dag aan natuurbeheer en gaat
1% van de prijs naar Natuurpunt.

● Wij gebruiken geen fossiele brandstoffen, niet voor het verwarmen van onze studio,
noch voor onze verplaatsingen naar de klant.
● Drukwerk wordt CO₂ gecompenseerd.
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VERLOVINGSREPORTAGE 1 UUR: €160,00
Een reportage waarbij u foto’s krijgt van hét speciale moment waarbij hij op zijn knie
ging en/of foto’s die u kan gebruiken om uw verloving aan te kondigen of uw
trouwkaart te ontwerpen.
inbegrepen:
● verlovingsreportage van 1 uur aaneensluitend.
● Alle geselecteerde foto’s worden achteraf bewerkt op pc en worden de
klant zijn/haar eigendom door de overdracht via cloud link.
● De bewerkte foto’s worden digitaal afgeleverd in JPEG-formaat, in hoge
kwaliteit en zonder watermerk.
● Aflevering van de foto’s binnen 3 weken.
Niet inbegrepen:
● €80,00 extra per half uur buiten het aaneensluitende uur reportage.
● Kilometervergoeding van €0,50/km te betalen door de klant.
● Onkosten gemaakt door de fotograaf zoals bijvoorbeeld inkomtickets,
speciale reiskosten (parking, tol, boot, ...), etc. worden door de klant
betaald.
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PRE- OF AFTERWEDDING REPORTAGE: €320,00
Zin in een fotoshoot waarbij u volledig uitgedost bent op een andere dag dan uw
huwelijksdag of een trash-the-dress fotoshoot –uiteraard na the big day-? Dan is dit
de perfecte formule voor u!
inbegrepen:
● Pre- of afterwedding reportage van 2 uur aaneensluitend.
● Alle geselecteerde foto’s worden achteraf bewerkt op pc en worden de
klant zijn/haar eigendom door de overdracht via cloud link.
● De bewerkte foto’s worden digitaal afgeleverd in JPEG-formaat, in hoge
kwaliteit en zonder watermerk.
● Aflevering van de foto’s binnen 3 weken.
Niet inbegrepen:
● Attributen voor de reportage worden door de klant voorzien.
● €80,00 extra per half uur buiten de 2 aaneensluitende uren.
● Kilometervergoeding van €0,50/km te betalen door de klant.
● Onkosten gemaakt door de fotograaf zoals bijvoorbeeld inkomtickets,
speciale reiskosten (parking, tol, boot, ...), etc. worden door de klant
betaald.
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HUWELIJKSREPORTAGE KORT (6 UUR): €900,00
Mijn vrouw of ik zijn uw fotograaf voor 6 aaneensluitende uren op uw huwelijksdag.
inbegrepen:
● Pre-wed meeting waarbij we jullie dag tot in de puntjes samen
overlopen.
● Huwelijksreportage van 6 uur aaneensluitend.
● Alle geselecteerde foto’s worden achteraf bewerkt op pc en worden de
klant zijn/haar eigendom door de overdracht via cloud link. Dit omvat
minimum 300 foto’s.
● De bewerkte foto’s worden digitaal afgeleverd in JPEG-formaat, in hoge
kwaliteit en zonder watermerk.
● Aflevering van de foto’s binnen 2 maanden, preview binnen de week.
Niet inbegrepen:
● €80,00 extra per half uur voor of na de reportage.
● Kilometervergoeding van €0,50/km te betalen door de klant.
● Onkosten gemaakt door de fotograaf zoals bijvoorbeeld inkomtickets,
speciale reiskosten (parking, tol, boot, ...), etc. worden door de klant
betaald.
● Tweede fotograaf mogelijk tegen 20% meerkost.
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HUWELIJKSREPORTAGE VOLLEDIGE DAG: €1500,00
Mijn vrouw en ik zijn uw fotografen voor de ganse dag. De dag start bij de
bruid/bruidegom thuis en eindigt bij de openingsdans.
inbegrepen:
● Pre-wed meeting waarbij we jullie dag tot in de puntjes samen
overlopen.
● Huwelijksreportage van 10 uur aaneensluitend door 2 fotografen.
● Alle geselecteerde foto’s worden achteraf bewerkt op pc en worden de
klant zijn/haar eigendom door de overdracht via cloud link. Dit omvat
minimum 500 foto’s.
● De bewerkte foto’s worden digitaal afgeleverd in JPEG-formaat, in hoge
kwaliteit en zonder watermerk.
● Aflevering van de foto’s binnen 2 maanden, preview binnen de week.
Niet inbegrepen:
● €75,00 extra per half uur voor of na de reportage.
● Kilometervergoeding van €0,50/km te betalen door de klant.
● Onkosten gemaakt door de fotograaf zoals bijvoorbeeld inkomtickets,
speciale reiskosten (parking, tol, boot, ...), etc. worden door de klant
betaald.
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HUWELIJKSREPORTAGE FULL OPTION: €2100,00
Mijn vrouw en ik zijn uw fotografen voor de ganse dag! De dag start bij de
bruid/bruidegom thuis en eindigt een half uur na de openingsdans.
inbegrepen:
● Pre-wed meeting waarbij we jullie dag tot in de puntjes samen
overlopen.
● Huwelijksreportage van 14 uur aaneensluitend door 2 fotografen.
● Alle geselecteerde foto’s worden achteraf bewerkt en worden de klant
zijn/haar eigendom door de overdracht via cloud link. Dit betreft
minimum 700 foto’s.
● De bewerkte foto’s worden digitaal afgeleverd in JPEG-formaat, in hoge
kwaliteit en zonder watermerk.
● Aflevering van de foto’s binnen 2 maanden, preview binnen de week.
Niet inbegrepen:
● €70,00 extra per half uur voor of na de reportage.
● Kilometervergoeding van €0,50/km te betalen door de klant.
● Onkosten gemaakt door de fotograaf zoals bijvoorbeeld inkomtickets,
speciale reiskosten (parking, tol, boot, ...), etc. worden door de klant
betaald.
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ONTWERP TROUWKAART: €100,00
Wij ontwerpen een uitnodiging voor uw huwelijk, al dan niet aan de hand van de
gemaakte beelden tijdens de verlovingsreportage of pre-wedding reportage.
inbegrepen:
● Ontwerp trouwkaart volgens de wensen van de klant.
● Het ontwerp wordt digitaal afgeleverd met de juiste specificaties zodat u
of wij deze bij een drukker kunnen laten printen.
● Aflevering van het ontwerp binnen 3 weken na aanvraag.
Niet inbegrepen:
● Printen van de uitnodigingen
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ONTWERP BEDANKINGSKAARTJE: €80,00
Wij ontwerpen aan de hand van de beelden die we maakten op uw huwelijk of tijdens
de after-wedding reportage een bedankingskaartje voor uw gasten!
inbegrepen:
● Ontwerp bedankingskaartje volgens de wensen van de klant.
● Het ontwerp wordt digitaal afgeleverd met de juiste specificaties zodat u
of wij deze bij een drukker kunnen laten printen.
● Aflevering van het ontwerp binnen 2 weken na aanvraag.
Niet inbegrepen:
● Printen van het bedankingskaartje

Pagina 8 van 8

