
CHERYLL VAN WEERT
PHOTOGRAPHY 

Geboren in 1989, getrouwd met Vince, moeder van Aela en

in 2017 de stap gezet van advocatuur naar fotografie. Ik ben

een fotografe met een voorliefde voor warme, pure beelden

en het vastleggen van liefde. Ik vind het ontzettend leuk om

iedere week weer nieuwe mensen te leren kennen en

mezelf uit te dagen om steeds weer andere beelden te

maken. Wanneer ik mijn doel heb bereikt? Als je jezelf ziet

op mijn foto’s, mooi en zoals je bent.

Bru�loftsreportage
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Op het moment dat jullie contact met mij

hebben opgenomen, zijn jullie verloofd!

Gefeliciteerd, wat een ontzettend leuk

nieuws! Jullie bruiloft is een dag om nooit

te vergeten. Tijdens jullie dag is mijn doel

om jullie karakter door te vertalen in mijn

foto’s. Ik wil jullie vastleggen zoals jullie

echt zijn. Ik leer jullie dan ook graag beter

kennen voor een ontspannen sfeer.

Gefeliciteerd!



Werkwĳze 

Nice to meet you

Investering

Extra opties

Voorwaarden

Contactgegevens
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Werkwĳze
Ik houd van natuurlijk licht, een ongedwongen sfeer
en veel scherpte-diepte in mijn foto’s. Ik probeer net
even wat andere plaatjes te schieten dan je gewend
bent.

Op jullie dag leg ik met veel liefde alle details op een
speciale manier vast. Ik neem geen genoegen met
een simpele foto, maar ik ben altijd op zoek naar
spontane momentjes en naar jullie unieke en eigen
dynamiek door in beweging te fotograferen. 

Jullie zullen tijdens de ceremonie amper merken dat
ik er ben. Tijdens het feest zorg ik juist wel voor veel
enthousiasme en energie om jullie gasten op hun
gezelligst te fotograferen!

Denken jullie dat we een match zijn? Laten we elkaar
dan beter leren kennen!



Let me tell 
your story

 

Met liefde en plezier leer ik jullie als stel

kennen en vertaal ik jullie verhaal in

bijzondere beelden. Intiem, ongedwongen en

spontaan. Mijn hart maakt een klein sprongetje

als ik de connectie tussen een bruidspaar mag

vastleggen. 
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Nice to meet you
Genoeg over mij! Wie zijn jullie? Jullie karakter en
liefdesverhaal doorvertalen in de foto’s is mijn doel.
Ik houd dan ook niet van geposeerde reportages,
maar van foto’s zoals jullie echt zijn.

Ik neem graag de tijd om jullie beter te leren kennen.
Tijdens een gezellig gesprek zullen we jullie
trouwdag door te nemen, jullie wensen, mijn
werkwijze, praktische zaken en ik beantwoord al
jullie vragen. Ook geef ik tips om ervoor te zorgen
dat jullie de mooiste foto’s krijgen. Het handigste is
om dit gesprek te plannen nadat jullie de locatie
hebben geboekt. Wanneer er na de kennismaking
een goede klik is, stuur ik jullie de offerte en meer
informatie toe, zodat jullie alles nog even op je
gemak kunnen doorlezen. Is de offerte akkoord en de
aanbetaling voldaan? Dan staat de datum voor julie
definitief gereserveerd.



BRUILOFTSREPORTAGE
T.B.V. TROUWALBUM

 

 

Wat ik als eerste red als mijn huis in brand staat? Mijn

geliefde en mijn foto’s. Alleen al die prioriteit laat voor mij

zien hoe belangrijk foto’s zijn. Ze staan stuk

voor stuk voor een herinnering aan een bepaalde periode.

 

Bruiloftreportages beginnen bij € 1650,- voor 6 uur

fotografie t.b.v. een mini album met 20 pagina's

 

6 uur aanwezig € 1650

7 uur aanwezig € 1750

8 uur aanwezig € 1850

9 uur aanwezig € 1950

10 uur aanwezig € 2050

11 uur aanwezig € 2150

12 uur aanwezig € 2250
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Uren kunnen aleen  aaneengesloten worden geboekt. Bovenstaande prijzen zijn inclusief btw.

Exclusief reiskosten (€ 0,40/km ex btw vanaf Boxtel), parkeerkosten en andere kosten. Bekijk

de algemene voorwaarden voor meer informatie.
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Elke bruiloftsreportage is inclusief:

- Kennismakingsgesprek face-2-face of via Skype

      

- Telefonisch detailgesprek voor de bruiloft: 

   ‘puntjes op de i’

- Day-after preview, om de dag na jullie bruiloft  

   alvast na te genieten met wat mooie foto’s

- De mooiste foto’s professioneel nabewerkt in de 

   stijl van mijn portfolio

 

- Binnen 4 weken ontvangen jullie minimaal 250 digitale, 

   bewerkte foto’s van jullie dag 
    (250 foto's bij een reportage van 6 uur, daarna 35 foto's per uur) 

- Foto’s op USB-stick verpakt als een fijn cadeautje in een    

   houten box inclusief alvast wat prints

- Mini-verrassingstrouwalbum 15x15 cm incl. 20 pag. met    

   linnen kaft

BRUILOFTSREPORTAGE
T.B.V. TROUWALBUM

 



Extra opties

De bruiloftsreportage is uit te breiden met de volgende

onderdelen:

     

- Detailgesprek op locatie   € 100 
Een stapje meer dan het telefonische detailgesprek waarbij we jullie draaiboek

doornemen. Als jullie. me vragen om naar jullie trouwlocatie te komen, dan fungeer

ik als jullie sparringspartner en denk ik graag met jullie dag mee. Dit wordt vaak

geboekt als er geen weddingplanner is. "Wat zijn de mooiste fotoplekjes op onze

locatie?", "Waar kunnen we zitten tijdens de ceremonie om ervoor te zorgen dat het

licht het mooiste is en we de mooiste foto's krijgen?", "Hoe kunnen we de backdrop

neerzetten zodat er vanaf verschillende kanten kan worden gefotografeerd?", "Waar

kunnen we het beste staan tijdens onze geloften?" Allemaal details die wel fijn zijn

als ze van te voren worden besproken. 

 

- Eigen namen op houten box of mini album   € 25
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TROUWALBUM
UPGRADE

Liever een compleet album? 

Upgrade jullie 15x15 mini verrassingsalbum dan

naar een groter album, waarbij alles op maat

gemaakt kan worden en waar we met

overlegmomentjes het album van jullie dromen

maken vanaf € 350. Vraag naar de trouwalbum

brochure voor meer informatie.

    

   

   

   

   

   

    



Engagement
Session

 

"Om alvast een beetje te wennen aan de camera voor

onze bruidsreportage volgend jaar hebben we een

loveshoot geboekt. Wat een goed idee was dit! We

vonden het vooraf allebei best een beetje spannend en

vonden onszelf niet heel fotogeniek. Door jouw

spontaniteit en professionaliteit voelden we ons al snel

op ons gemak en je hebt het geflikt om ons echt

fantastisch op de foto te zetten :) Het resultaat is

WAUW en belooft wat voor volgend jaar. We kijken er

nu al enorm naar uit om jou onze trouwdag vast te laten

leggen :) Voor nu mega bedankt!!" - Annabel & Martijn



Voorwaarden
 

 
- Betaling: € 250 aanbetaling bij bevestiging,

de rest binnen 14 dagen na de bruiloft.

- Bewerkingen op foto’s en gebruik voor commerciële

doeleinden zonder toestemming van de fotograaf zijn niet

toegestaan.

- Het aanbod van pakketten en prijzen kan tussentijds worden

gewijzigd; dit wordt via de website gecommuniceerd. Pas na

een geaccordeerde opdrachtbevestiging staat een prijs vast. Er

kan derhalve geen beroep worden gedaan op oude prijzen,

zoals bijvoorbeeld in eerder gedownloade brochures.

- De beste beelden worden bewerkt en afgeleverd. De

onbewerkte beelden worden niet vrijgegeven door de

fotograaf.
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"We willen geen standaard geposeerde

familiekiekjes, maar die toffe platen die jij

maakt!"

 

Ik hoor vaak terug dat mijn groepsfoto's een

van de redenen zijn waarom bruidsparen mij

boeken:

 

Blog: Authentieke groepsfoto's, 

dit wil je op jullie bruiloft!  Klik hier voor meer... 
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E-book: 

 

"Our Weddingday" 

een overzichtelijke planning van jullie bruiloft

met tips van een trouwfotograaf

 
Coming soon.

http://www.cheryllvanweert.com/groupshots


Hope to see you soon!
Cheryll van Weert Photography

Kleine Beemd 45

5283 LP Boxtel

0651413289

www.cheryllvanweert.com

info@cheryllvanweert.com


