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P R O F I C I A T
Proficiat met jullie verloving!

Al volop gestart met de voorbereidingen

van jullie huwelijk? En dus ook met het

zoeken naar een fotograaf?

Jullie denken aan mij om deze mooie

dag te laten vastleggen? Fijn! Ik sta

alvast te popelen om jullie verhaal te

vertellen. 

Maar eerst wat meer informatie…

In deze brochure vinden jullie heel wat

uitleg omtrent mijn werkwijze, prijzen,

wat te verwachten en andere praktische

zaken. Neem hem rustig door en aarzel

niet om me te contacteren bij vragen.



Hi! 

Laat me me eerst eventjes voorstellen.

Ik ben Hannah, fotograaf voor grote

en kleine momenten, verteller van

intieme en gedeelde verhalen.

Zot van de liefde en het leven, van

creatieve avonturen, van latté's aan

het haardvuur, terrasjes in de zon en

lekker eten. Maar ook - en vooral - van

mijn man en mijn kindjes.

En 't is dat laatste dat me vooral doet

beseffen hoe belangrijk fotografie is in

een mensenleven. Hoe we vasthouden

aan herinneringen, de tijd soms willen

laten stilstaan, momenten proberen

'op te slorpen', maar uiteindelijk maar

één tastbaar iets overhouden: foto's.

Beelden zijn van onschatbare waarde.

Niet alleen bevriezen ze momenten

waardoor we er later naar kunnen

terugkijken. Ook zijn het kleine

schatkistjes met grootse verhalen. In

die kistjes stoppen we niet alleen een

bepaalde gebeurtenis. Ook een

gevoel, een verhaal, interacties en

dynamieken. Eenmaal we later de foto

bekijken - en het kistje als het ware

openen - komt er een schat aan

waarde vrij. We worden terug

gekatapulteerd naar een moment in

ons leven, worden ondergedompeld in

dat gevoel van toen, meegenomen in

het verhaal dat zich afspeelde. Dàt is

waar fotografie om draait.

En éxact dat is wat ik jullie wil

meegeven. Het cadeau dat ik jullie wil

overhandigen en waarvan ik hoop dat

je het de rest van je leven mag

meedragen.

Dat het je vreugde en liefde mag geven,

maar ook troost mag bieden wanneer

het nodig is. Jullie verhaal, zoals jullie

echt zijn.

Mijn achtergrond als psycholoog maakt

dat ik enorm geniet van het maken (en

bekijken) van beeldverhalen van de

diepere laag. Meer dan alleen de

oppervlakkige kiekjes, op zoek naar een

betekenisvol verhaal.

Ziezo, dit ben ik in een notendop. Kom

je graag nog meer over me te weten?

Dit en meer vind je op m'n webiste

www.mylightsandlines.be of op m'n

instagrampagina

@mylightsandlines.be
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M I J N
W E R K W I J Z E  
Jullie dag - jullie verhaal. Dat is mijn

vertrekpunt. 

Je hebt het misschien zelf niet door,

maar jullie trouwdag zal doordrenkt zijn

van wie jullie zijn, jullie persoonlijkheid,

jullie dynamiek, jullie connectie - met

elkaar en met de gasten. Dit maakt dat

geen enkele huwelijksdag dezelfde is. 

Dit ongrijpbare gevoel, die X-factor, is

net datgene dat ik wil vastleggen voor

jou. Ik fotografeer met de focus op

storytelling. Ik wil dat jullie dag leest als

een mooi boek, aanvoelt als een

ontroerende film en klinkt als je

favoriete spotifylijst. 
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Met oog voor de hoogtepunten, maar

evenzeer voor de kleine betekenisvolle

momentjes.  

Betekenisvol, intiem & tijdloos.
Voor zijn die voélen waar het echt om
draait. 

Dat is mijn missie, mijn drijfveer.

Verhalende beelden met oog voor

esthetiek. Een mix van straight-forward,

gevoelsmatig en met een hoekje af.

Afgewerkt met een natuurlijke

nabewerking opdat je dierbaarste

beelden ook binnen 20 jaar nog even

sprekend zijn. 
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Voel je een klik bij het lezen van deze

brochure? Fijn! 

Laten we dan eens afspreken voor een

drankje en een babbeltje! Ik maak met

veel plezier een latté of schenk een

glaasje voor je uit ;)

We leren elkaar wat beter kennen, we

overlopen de voorlopige planning al

eens, maar vooral: jullie kunnen voelen

of we een match zijn. Of je me graag bij

jullie dag hebt. Na een

kennismakingsgesprek houd ik jullie

datum nog 1 week in optie. 

Ben ik niet de geknipte persoon voor

jullie? Ook dat is helemaal oké. Ik zoek

graag met je mee naar collega's die

beter bij jullie verwachtingen passen. 

C O N C R E E T
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E N  D A N ?  
Ben ik erbij op jullie dag? Woehoew!

Dan maken we 't meteen officieel!

Ik bezorg jullie een contract en

voorschotfactuur. Na ondertekening en

betaling zet ik jullie namen in grote

letters in mijn agenda.



B I J N A
Z O V E R  
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J U L L I E  D A G
Jullie dag is aangebroken! Spannend! 

Vandaag ben ik de supporter vanaf de

zijlijn, jullie fotograaf. 

Ik ben onzichtbaar wanneer nodig en

jullie houvast wanneer gewenst. 

Ik bekijk de dag door jullie ogen, door

de ogen van de gasten en door mijn

eigen lens.

Enkele weken voor de huwelijksdag

plannen we nog een videogesprek in.

 

We overlopen samen de laatste details,

de exacte planning en hakken de laatste

knopen door.  

T O T  S L O T
En dan... nagenieten.

Thuis of op huwelijksreis, genieten van

die romantische roes. 

En natuurlijk… uitkijken naar de foto’s.

Jullie ontvangen de digitale beelden ten

laatste 8 weken na jullie huwelijksdag. 

In je mailbox ontvang je een link naar

jullie persoonlijke online galerij, een

soort mini website.

Hierin vind je een prachtige slideshow

die jullie verhaal vertelt.

Daarnaast download je hier uiteraard

ook alle beelden in hoge resolutie en

zonder watermerk. 

Deze online galerij deel je eenvoudig

met je familie en vrienden zodat zij

kunnen mee genieten. 

Tot slot bestel je er ook je mooiste

prints, vergrotingen en andere

fotoproducten. Want écht... deze

beelden zijn te kostbaar om gewoon op

een harde schijf te belanden. 



De prijs van een huwelijksreportage

start vanaf €1600 voor 6 uur fotografie. 

Nadien vul je zelf aan met een aantal

uren naar keuze. Per extra uur betaal je

€200. 

In deze prijs zit steeds inbegrepen:

- jullie gekozen aantal uren

huwelijksfotografie (doorlopend)

- vrijblijvend kennismakingsgesprek én

videogesprek enkele weken voordien

- alle geselecteerde en bewerkte

beelden - in hoge resolutie en zonder

watermerk - digitaal in een persoonlijke

online galerij

- verrassingspakketje met USB en mini-

album 15x15 cm

Voor kortere huwelijken werk ik met een

prijs op maat. 
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P R I J Z E NIk houd van cadeautjes en deel ze graag

uit. Voor jullie heb ik dus ook nog iets in

petto ;)

Bij elke huwelijksreportage is een

verrassingspakketje inbegrepen met een

USB-stick met alle beelden en een mini-

album.

Liever een groot album op maat? Om

jullie beelden voor altijd te koesteren?

Dat kan! 

Ik werk samen met een fantastische

leverancier die erg mooi werk levert.

Geloof me, dit soort albums vind je niet

op de particuliere markt of in een online

shop. Prachtig papier, hoogwaardige

kwaliteit, helemaal op maat en

afgestemd op wie jullie zijn. Albums die

je niet in de kast stopt, maar die een

prominente plek in je interieur

verdienen (en ook altijd krijgen ;)). Je

ontvangt van mij steeds een

albumbrochure met alle info en

voldoende voorbeelden.
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V E E L -
G E S T E L D E  
V R A G E N
Wanneer boeken we een
huwelijksfotograaf? 

De meeste huwelijken gaan door op een

zaterdag, maar zo zijn er helaas maar 52

per jaar ;). Daarnaast neem ik slechts

een beperkt aantal huwelijken per jaar

aan.

Daarom raad ik je aan om - van zodra je

zicht hebt op de datum - toch relatief

snel op zoek te gaan naar een fotograaf.

Zo ben je zeker dat jouw favoriete

fotograaf nog vrij is.

Uiteraard is niet iedereen meer dan een

jaar op voorhand bezig met het

organiseren van z'n huwelijksdag en dat

hoeft op zich ook geen probleem te zijn.

Toch is het zinvol om niet te lang te

wachten met een fotograaf te boeken. 

We houden niet zo van foto's. Is een
fotoshoot echt nodig?

Een vraag die ik heel vaak krijg. Zowat

90% van mijn koppels geeft op

voorhand aan dat ze niet fotogeniek

zijn. Zever in pakses! Geluk, plezier en

liefde is àltijd fotogeniek.

Of dat dan per sé tijdens een fotoshoot

moet? Nee, zeker niet. 

Of dat dan geposeerd moet zijn? Nee,

hoegenaamd niet! 
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Ik raad je aan om wel een momentje

met z'n twee te plannen. Even samen

zijn. Ik leg jullie vast op een

ongedwongen, spontane manier. Een

kwartiertje is vaak al voldoende om

mooi beeldmateriaal te hebben.

Wel graag een fotoshoot met alles er op

en er aan? Ook helemaal prima! Doe wat

bij jullie past.

Voorzien we voor jou iets tijdens onze
trouwdag?

Ik zorg voor al het materiaal en neem

m'n creatieve zelve mee ;)

Wel vind ik het fijn om, tijdens een

lange dag fysiek en mentaal werk,

voldoende te kunnen drinken en eten.

Een heel menu is niet nodig, maar

voorzie zeker iets om te eten voor

je huwelijksleveranciers.

L I E V E  
W O O R D E N
"Wat zijn de foto's van onze trouw
mooi! Ik kan het amper geloven en
moet mezelf nog steeds in de arm
knijpen. Momenteel zijn we op reis en ik
bekijk het filmpje meerdere keren per
dag. 

Heb zo heimwee naar die prachtige
zaterdag, maar tegelijk ontzettend blij
dat jij alles zo mooi in beeld hebt
gebracht.
Een dikke dankjewel en tot gauw!" 

- U & B
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"We hebben net de slideshow bekeken.
Heeeeeel mooi Hannahtje! 

Het is echt zo leuk om telkens opnieuw
naar de foto's te kijken! Ik ga er nog
vaak naar kijken."

- L & R

"Heerlijk om op ons Grieks
ontbijtterrasje je preview te bekijken.
Prrrachtig, echt waar, heerlijk! 
Dank je wel!"

- U & B

Ik leer jullie graag beter kennen.
Vraag hier je kennismakingsgesprek
aan!

"Hannah,

Wat een prachtige foto's hebben wij
ontvangen! Echt wauw wauw wauw!!
Dikke merci om er al enkele door te
sturen, was echt zalig om te zien!

Zo fijn dat je erbij was!
1000 maal dank je!" 

- E & S

"Nogmaals bedankt voor de mooie
foto's en de goede communicatie! We
konden ons echt geen betere fotograaf
inbeelden!"

- L & T 

mailto:info@mylightsandlines.be
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T I P !
Volop bezig met het plannen van jullie

dag? En kan je hier nog wel wat

inspiratie of hulp bij gebruiken?

Ik creëerde een onmisbare Wedding
Guide die je van begin tot einde

begeleidt bij het organiseren van jullie

huwelijksdag. Bomvol tips en ideeën. 

Download 'm hier gratis! 

Foto's gebruiken voor je uitnodiging? Of

wen je graag al eens aan een fotograaf?

Je ontvangt 10% korting op een
verlovingsshoot wanneer ik je huwelijk

fotografeer.  

https://mylightsandlines.be/download-wedding-guide.html


MEER INFO?
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WWW.MYLIGHTSANDLINES.BE

 

INFO@MYLIGHTSANDLINES.BE

IG @MYLIGHTSANDLINES

@COCON.MYLIGHTSANDLINES

 

BE0731.698.615

https://mylightsandlines.be/
https://www.instagram.com/mylightsandlines/

