
Renske van Buren
FOOD & PHOTOGRAPHY

Yes! 
Jullie gaan trouwen!

First of all; gefeliciteerd!
 

Wat leuk dat jullie mij gevonden hebben en
meer willen weten over mijn 

bruidsfotografie. 
 

In deze brochure vinden jullie alles wat jullie
moeten weten als je mij wilt boeken als

fotografe.
 

Mocht je toch nog vragen hebben, die mag je
natuurlijk altijd stellen! 

Bruidsfotografie



 
Zo'n 4 jaar geleden begon mijn avontuur als professioneel
fotografe en ik heb nog geen moment spijt gehad dat ik de

keuze heb gemaakt er helemaal voor te gaan. 
 

Mijn werkwijze

‘Photography is the story I fail to put into words’
- DESTIN SPARKS - 

Ik kan me heel goed voorstellen dat jullie willen weten wie ik
ben en of er een klik tussen ons is. 

 
Ik ben Renske van Buren, fotografe (van food & people),

receptontwikkelaar en videografe. 

Ik ben getrouwd met Bert en trotse
mama van Sep & Bo. Bert en ik zijn in

2013 getrouwd en nog elk jaar kijken we
met veel plezier onze trouwfoto's en

video terug.
 

Ik weet dus als geen ander hoe
belangrijk het is om mooie foto's te

hebben! 
 

Naast mij passie voor fotografie en
koken houd ik ook heel erg van dansen,

zingen en acteren. Daarom volg ik
musical lessen bij de Musical Express en

daar geniet ik ontzettend van!
 



Genoeg over mij ;-)
 

Om erachter te komen of die klik er is spreek ik met alle
bruidsparen af voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. 

 
Tijdens dit gesprek (online of offline, net waar jullie voorkeur
naar uit gaat) merken we al gauw genoeg of die klik er is. 

 
Ik wil heel graag dat we open en eerlijk naar elkaar
communiceren, dus mocht die klik er niet zijn is dat

natuurlijk helemaal niet erg en mogen jullie dat zeker
aangeven, graag zelfs! En mocht ik dat gevoel hebben zal ik

dat ook zeker doen. 
 

Mijn stijl van fotografie is jullie opgevallen, anders hadden
jullie deze brochure niet gelezen.

 
Ik houd van pure, échte foto's,  mensen vastleggen op hun

mooist. De juiste momenten, het liefst zo min mogelijk
geregisseerd, precies zoals ze zijn.

 

Telling a story, your story...
 
 



De ontmoeting / verloving / trouwplannen
Sfeer van de dag
De dagplanning so far
Belangrijke info
Mijn werkwijze
Wat als jullie mij willen boeken
Algemene zaken 

Tijdens het kennismakingsgesprek bespreken we een aantal
dingen;

Het is trouwens helemaal niet erg als jullie nog niet alle
details weten van de bruiloft. Mochten jullie voor mij kiezen
als fotografe dan plannen we nog een
voorbereidingsgesprek in, een paar weken voor de bruiloft
en dan is er genoeg tijd om in te gaan op die details. Ik stuur
jullie van te voren een vragenlijst zodat jullie er al even over
na kunnen denken. 

Prijzen

Vrijblijvend kennismakingsgesprek
Voorbereidingsgesprek
Minimaal 250 foto’s, zorgvuldig uitgezocht en
nabewerkt (bij 6 uur fotografie)
Preview binnen 1 week
Oplevering binnen 8 weken in een online gallery (deze
is makkelijk delen met familie & vrienden) 
Inclusief luxe foto album met linnen kaft, 15 x 15 cm, 

Om een mooi compleet plaatje te hebben van jullie dag
start mijn wedding fotografie bij 6 uur.  

De kosten hiervoor zijn €999,-
Dit is inclusief;

      20 pagina’s. Upgrade naar een groter album is mogelijk,
vraag vooral even naar de mogelijkheden! 
 
Willen jullie dat ik langer fotografeer? Dat kan uiteraard!
Elk extra uur kost €150,- 

Alle bovengenoemde prijzen zijn exclusief 9% BTW.

Lief bruidspaar, mag ik jullie bruidsfotografe zijn?
Bel of mail me vooral voor een kennismakingsgesprek of
als er nog onduidelijkheden zijn!

    info@renskevanburen.nl 
    06-42808511 

Liefs! 
Renske

mailto:info@renskevanburen.nl

