
she said yes...
huwelijksfotografie didier bunkens



Pick me! Pick me!

“Ik hou van het leven en van genieten. Of het nu een korte wandeling is, een uitgebreid ontbijt of een reis naar 
bijvoorbeeld Zweden. Overal probeer ik te zoeken naar de échte momenten. In mijn reportages, probeer ik steeds 
deze échte, intieme momenten tussen mensen vast te leggen en het verhaal te vertellen dat zich voor mij afspeelt. 
Eigenlijk tracht ik vooral een sfeer te scheppen, ook in mijn bewerkingen en mijn uitsnijdingen wijk ik vaak af van de 
traditionele manier van fotograferen en geef ik de voorkeur aan sfeer, aan het ‘gevoel’. Tijdens het fotograferen zal je 
mij dan ook eerder als observator op de achtergrond vinden, op zoek naar die kleine momenten: opa die gelukzalig 
op de achtergrond staat te glunderen, mama die een traan wegpinkt, het kleine neefje of nichtje die zooooo cute gek-
ke bekken trekt, de zorgvuldig uitgekozen versieringen en de stille, blikken tussen jou en de partner van je dromen. 

Op mijn manier jullie verhaal vertellen met spontane beelden is mijn stijl …”

#letmetellyourstory

101% commitment
father, teacher, photographer

real moments
tears & laughs



pictures…

Waar vind je mij terug? Ik vind het superbelangrijk dat je zeker eens gaat kijken 
naar de verschillende beelden die ik online plaatste de voorbije jaren. Het geeft 
weer hoe ik fotografeer en aan welke foto’s je je mag verwachten.

Website: www.didierbunkens.com

Facebook: @fotografiedidierbunkens

Instagram: https://www.instagram.com/didierbunkens/



Prijzen

6u:
Prijs incl. BTW: 1000,00 euro 
8u
Prijs incl. BTW: 1200,00 euro
10u
Prijs incl. BTW: 1400,00 euro
12u
Prijs incl. BTW: 1600,00 euro

All-in
14u huwelijk + album*
Prijs incl. BTW: 2500,00 euro

(Extra uren prijs incl. BTW: 150,00 euro/uur)
(Second shooter vanaf 300,00 incl. BTW)

Verlovingsshoot
Prijs incl. BTW: 250,00 euro 
(bij boeking van een huwelijk)

(*1 album Lunak, 25x38, 30 pagina’s, laseropdruk, 1 houten box)



Inbegrepen in de prijzen:

minimum 400 bewerkte beelden  (in hoogste kwaliteit en afhankelijk van het #uren)
online galerij  (blijft 2 maanden actief, de foto’s kan je zo delen met vrienden/familie, je kan de beelden hier downloaden)

verplaatsingsonkosten (tot maximum 200 km en binnen België/Nederland)

vanaf 8u komt er extra bij:
geschenkboek 20x15 (5 bladen/10 pagina’s) of afdruk op aluminium  (minimum 40x60) + 20 prints
de foto’s op USB in een box
downloadbare slideshow op muziek van je huwelijksdag

Niet inbegrepen:
huwelijksalbum, uitnodigingen, bedankkaartjes ... maar ook daarvoor kan je bij mij terecht.



Faq’s

Hoe en wanneer kunnen we boeken?
Als je mij wil boeken, stuur je een bevestiging via mail. We spreken eerst verder af voor een kennismaking en als 
jullie dan beslissen met mij te werken spreken we verder af. Je boeking is pas definitief na het betalen van de helft 
als voorschot en het ondertekenen van de voorwaarden, privacyverklaring en offerte. Ik hanteer het principe wie het 
eerst het voorschot betaalt, heeft de datum.

Wanneer krijgen we je foto’s?
Dit hangt af van de drukte van de periode. Uiteraard doe ik mijn best om de beelden zo snel mogelijk bij u te krijgen. 
Voor huwelijksreportages vraag ik geduldig te zijn omdat het dan meestal om een enorme hoeveelheid beelden gaat 
die ik dan moet doorwerken. Ik lever de foto’s binnen één tot drie maanden maximum.

Albums, uitnodigingen, bedankkaartjes, canvas …
Albums, vergrotingen … kan je zeker ook bij mij bestellen. Grote huwelijksalbums (25x35) met bijhorende doos 
starten vanaf 550 euro. Ik heb ervaring met drukkers voor fantastische vergrotingen of andere producten. Ook voor je 
uitnodigingen en dankkaartjes kan je bij mij terecht. Richtprijs voor kaartjes is ongeveer 35 euro/25 kaartjes (10x15).

Met welk materiaal werk je?
Ik werk met twee canon 5D mark III’s en mijn favoriete lenzen: 24-70mm 2.8, 50mm 1.4 en mijn 70-200mm 2.8.

Bewerk je je foto’s? Werk je in kleur of in zwart-wit?
Buiten enkele basisaanpassingen in lightroom, tracht ik vooral de beelden meteen goed te nemen. Contrast, helder-
heid en scherpte trek ik meestal nog een beetje op, maar ik probeer ervoor te zorgen dat de beelden zo natuurlijk 
mogelijk blijven. Storende elementen op de foto werk ik weg.



Meestal werk ik in kleur, maar soms kies ik ervoor om de beelden naar zwart-wit om te zetten omdat ze dan 
krachtiger overkomen.

Krijgen we alle foto’s?
Neen. Je krijgt een door mij gekozen selectie van alle beelden. Elke foto wordt bekeken en eventueel 
bewerkt. Onbewerkte beelden worden niet aan de klant meegegeven.

Nog wat kleine letters, groot geschreven:
Sociale media?
Fotografie Didier Bunkens behoudt het recht op alle foto’s en mag de foto’s gebruiken voor eigen promotie 
of ander gebruik tenzij uitdrukkelijk en duidelijk (schriftelijk/via mail) op voorhand door de klant verzocht 
wordt de beelden niet te gebruiken

Overmacht 
Wanneer de uitvoering van de reportage ingevolge overmacht wegens ziekte, ongeval e.d. niet te realiseren 
is door fotografie Didier Bunkens, zal fotografie Didier Bunkens helpen met zoeken naar een gepaste ver-
vanger. Ik onderhoud hiervoor een uitgebreid netwerk. Hij zal jullie ten gepaste tijde op de hoogte stellen, 
het voorschot terugstorten en kan hiervoor aldus niet aansprakelijk worden gesteld.

Tevredenheid
Door jullie uitgebreid te informeren met deze offerte, een kennismakingsgesprek en mijn voorbeelden 
online, hoop ik jullie voldoende informatie te geven over wat je van mij mag verwachten. Fotografie Didier 
Bunkens engageert zich om zijn uiterste best te doen binnen de gegeven omstandigheden en zich de 
volle 100% te geven. Fotografie Didier Bunkens kan jouw tevredenheid echter niet garanderen en kan niet 
verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele ontevredenheid van de klant.



Contact

Didier Bunkens 
FAMILY & WEDDINGS

Blandenstraat 6, 3053 Haasrode 
info@didierbunkens.com 
www.didierbunkens.com 

0032 496 49 86 45 
BTW-nr BE0843.395.697 

Rek BE62 9731 2582 1461 (ARGENTA) 


