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Perfectmoment PicturePerfect
Goede foto’s stralen de perfectie van de bruiloft zelf uit. Het zijn 

herinneringen van papier, die een eeuwigheid bijblijven.



OVER BRONSO FOTOGRAFIE

HOE WIJ WERKEN

Passie voor fotografie

Zo verzorgen wij uw huwelijksreportage

Bronso Fotografie is een fotobureau dat van 
alle markten thuis is. Onze huisstijl kan het best 
als rechttoe rechtaan beschreven worden. U 
bent bij ons welkom voor al uw foto-opdrachten. 
Portretten, bedrijfsfoto’s, evenementen, uw 
huwelijk of een andere mooie reportage. Van 
ons kunt u steeds 100% inzet verwachten. Wij 

zijn dan ook trots op ons uitgebreide en diverse 
portfolio. Wij beschikken over een eigentijdse 
professionele fotostudio die uitgerust werd 
met de juiste apparatuur zodat de door ons 
afgeleverde foto’s altijd van de beste kwaliteit zijn. 

Bronso Fotografie is geen soloproject van één 
individu op een eiland. Onze medewerkers 
staan allemaal met hun beide voeten in de 
realiteit. Bronso Fotografie staat voor de 
gezamenlijke visie van ons fototeam: wij zijn 
een hechte groep van gedreven professionelen. 
Onze teamleden zijn voornamelijk actief in 

Vlaanderen en Nederland, maar u kunt ons 
ook daarbuiten boeken. Onze aanpak en 
zienswijze wordt weerspiegeld in ons werk dat 
gekenmerkt wordt door een hedendaagse stijl van 
huwelijksfotografie: vastleggen wát er gebeurt, 
zonder te regisseren hoe dat precies moet 
gebeuren. Dat is ons devies.



MEEST GESTELDE VRAGEN HUWELIJK
Wij begrijpen dat u meer dan waarschijnlijk ondanks 
alle informatie toch nog met een aantal vragen 
blijft zitten. Dit kan er toe bijdragen dat u zich 
wat onzeker voelt, en dat is nooit prettig. Daarom 
hebben wij een informatief boekje samengesteld 
met de antwoorden op de meest gestelde vragen. 

Wij houden van transparantie, en dat wordt ook 
weerspiegeld in ons handelen. Bij ons komt u alvast 
niet voor verrassingen te staan. Alles is pas duidelijk 
wanneer het ook voor u duidelijk is. Daarom maken 
wij ook graag goede afspraken met u. 

Bronso Fotografie werkt met een team van 
professionele fotografen. Alle foto’s worden 
afgeleverd in de hoogst mogelijke resolutie. Ze 
worden allemaal digitaal aangeleverd op een USB-
stick of in een stijlvolle DVD-box. Wij staan in voor 
het ontwerp van het fotoalbum ter gelegenheid

ONZE DIENSTEN
van uw huwelijk en verzorgen graag het grafisch 
ontwerp van uw uitnodigingen en bedankkaartjes. 
Indien gewenst, kunnen wij uw huwelijk op film 
vastleggen en de foto’s bewerken voor een nog meer 
levendige herinnering aan de mooiste dag van uw 
leven.



Het drukken van een trouwalbum 
duurt gemiddeld 4 weken. Het 
ontwerp ervan kan al gebeuren 
vlak nadat de trouwfoto’s bezorgd 
werden. De fotograaf maakt dan 
een testvoorbeeld na overleg met 
de klant. Dit stuurt hij dan naar 
jullie door via een pdf-bestand 
ter goedkeuring. Na goedkeuring 
wordt het boek besteld.

Wanneer ontvangen 
we het trouwalbum?

Wanneer krijgen we onze     
trouwfoto’s te zien?

Met de huidige digitale middelen kunnen meer 
foto’s genomen worden dan met klassieke analoge 
fotoapparatuur. Een hele dag fotograferen komt 
overeen met tussen de 400-700 foto’s.

Hoeveel foto’s mogen 
we verwachten?

Binnen de 4 weken wordt alle materiaal afgewerkt 
bij je thuis geleverd: de DVD, alle afdrukken van je 
keuze en een online album om het geheel compleet 
te maken.

Krijgen we alle foto’s?

Tijdens een volledige werkdag maken we ongeveer 
een 800-1000 foto’s, en daarvan worden er 
ongeveer de helft aan jou bezorgd. Alle foto’s die 
gelukt zijn worden bewerkt en geoptimaliseerd.

Krijgen we alle bestanden in 
hoge resolutie?
Voor een belangrijke gebeurtenis zoals een huwelijk 
is het belangrijk dat alle bestanden van de hoogste 
kwaliteit zijn. Daarom worden alle bestanden in hoge 
resolutie aangeleverd.



Staat er een watermerk op 
mijn foto’s?
Huwelijksfoto’s zijn een persoonlijk gegeven. Ook al zijn wij trots op 
ons werk, het doel van deze foto’s is je een levendige herinnering 
aan je huwelijksdag te bezorgen. En die eer behoort jou toe, niet ons. 
Daarom staat er geen watermerk op de foto’s.

Welke foto’s belanden in ons 
trouwalbum?
De uiteindelijke keuze maak je zelf. Onze fotograaf maakt een testontwerp 
dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de klant. Wij zijn tevreden 
wanneer jij tevreden bent. 

Alle foto’s die gelukt zijn worden 
zonder uitzondering door ons 
bewerkt. In de praktijk betekent 
dit: geen gesloten of schele ogen of 
andere ongewenste gekke bekken, 
of stillevens waar net iets teveel 
beweging inzit. 

Hoeveel foto’s 
worden bewerkt?

Welk fotoapparatuur         
gebruiken jullie?
Onze fotografen lopen standaard rond met 2 professionele 
camera’s. In hun of zijn rugzak zit altijd een gamma van 6 toplenzen 
die voortdurend gewisseld worden, de hele dag door. 

Wat voor opleiding 
hebben de fotografen 
genoten?
Alle onze fotografen zijn 
gecertificeerd en zijn in het bezit 
van een diploma hoger onderwijs. 
In het geval van een fotograaf gaat 
dit over een Technische Bachelor 
Audiovisuele Technieken, optie: 
Fotografie. Dit is een 3jarige 
professionele opleiding.



Leveren jullie de foto’s aan 
op DVD of USB stick?

Ja, we leveren de foto’s op DVD en USB. Feitelijk is 
dit onze standaard manier van werken, waardoor 
altijd aan deze vraag voldaan kan worden zonder 
meerkost voor de klant.

Hebben we toegang tot 
een online fotoalbum?

Binnen 4 weken na het huwelijksfeest ontvangen 
jullie een link naar een online galerij waar alle foto’s 
kunnen bewonderd worden. Deze kun je delen met 
familie & vrienden.

Bezoeken jullie de trouwlocatie 
van tevoren?
Wanneer het gaat over locaties waar wij niet mee bekend zijn, 
gaan we kijken altijd in samenspraak met de klant. Ook vinden 
wij het belangrijk om te bekijken of een Belgische locatie over 
mogelijkheden beschikt bij slecht weer. In uitzonderlijke gevallen zal 
het nodig zijn om een alternatieve locatie achter de hand te houden. 

Voorzien jullie reserveapparatuur?
Elke fotograaf beschikt over 2 camera’s, meerdere lenzen, voldoende 
accu’s en een aantal geheugenkaartjes. Zo zorgen wij ervoor dat 
onze teams de hele dag door aan het werk kunnen blijven, en wordt 
continuïteit gewaarborgd. 

In welk bestandsformaat 
ontvangen we de foto’s?
Voor kwaliteitsvolle foto’s is alleen het beste goed genoeg. Daarom 
worden je foto’s afgeleverd in de hoogste resolutie JPEG. Dit is 
tevens een veel gebruikt standaardformaat dat met de meeste 
daartoe bestemde softwareprogramma’s geopend kan worden.



Mogen we zelf de albumfoto’s 
uitkiezen?
Het gaat over je eigen huwelijksalbum. We zouden 
zelfs durven zeggen: uiteraard is dat mogelijk! Onze 
fotograaf laat je via pdf een voorontwerp zien ter 
goedkeuring. Je krijg dan de gelegenheid om foto’s te 
wisselen naar wens.

Wat is hoge resolutie?
Hoge resolutie wordt bekomen door een hogere 
densiteit aan pixels. In de praktijk wil dit zeggen dat 
je alle foto’s zonder problemen op A2 formaat kunt 
drukken.

Welke programma’s gebruiken 
jullie voor de nabewerking en 
wat bewerken jullie?
Ons fototeam maakt gebruik van Photoshop 
Camera Raw converter. Alle foto’s ondergaan een 
kleurcorrectie en elke foto wordt selectief bewerkt. 
Dit kan gaan van ophelderen tot het toevoegen 
van extra contrast. Deze mogelijkheden zijn niet 
exhaustief, maar het is de bedoeling dat elke foto er 
sowieso beter uit gaat zien.

Soms komt het voor dat je ongewild 
iemand over het hoofd gekeken 
hebt. Nabestellingen kunnen altijd. 
Je doet dit best via mail, en mits 
betaling van 50% voorschot. Voor 
de levertijd zijn wij afhankelijk van 
de drukker.

Hoe zit het met 
nabestellingen?

Bij een huwelijksfeest is het belangrijk dat aan alles 
gedacht wordt. Ook bedankkaartjes en uitnodigingen 
horen tot onze mogelijkheden. Deze ontwerpen worden 
uitgevoerd volledig op maat en wens van de klant. 

Maken jullie ook bedankkaartjes 
en uitnodigingen?



Hoeveel tijd voorzien we 
voor de bruidspaarshoot?
Om alles optimaal te kunnen vastleggen, is het best dat 1,5 uur 
gedurende de dag wordt gereserveerd voor de bruidpaarshoot, en 
nog bijkomend een 15-30 minuten tijdens zonsondergang. Zo zijn 
wij in staat om voor TOP beelden te zorgen.

Is het bewerken van alle gemaakte 
foto’s in de prijs inbegrepen?
Alle foto’s worden geleverd in kleur. De fotograaf bewerkt ook enkele 
foto’s van de leukste sfeermomenten in zwart-wit. Als de klant achteraf 
een foto in zwart-wit wil die niet op voorhand meegeleverd werd, wordt 
dit op eenvoudig verzoek kosteloos in orde gebracht. Dit gebeurt echter 
eenmalig en met mate (Max. 50).

Is het mogelijk om een 
proefsessie te doen?
Dit is zeker mogelijk, momenteel wordt dit zelfs meer en meer 
gebruikelijk om dit te doen. Vaak noemen we dit soort proefsessie 
een verlovingsshoot. Zo krijg je niet alleen een voorproefje van je 
huwelijksreportage, maar kan je ook foto’s laten maken om deze 
voor je uitnodiging te gebruiken.  

Het is belangrijk dat een fotograaf goed kan 
bewegen, daarom wordt er gekozen voor een 
comfortabele outfit, en niet voor een kostuum. 
Vaak wordt dit een effen broek of jeans in 
combinatie met hemd/polo. In de zomer wordt 
er gekozen voor een korte broek.

Welke outfit zal de 
fotograaf dragen?

Mogen andere 
mensen ook foto’s 
nemen?
Tijdens het avondfeest mag dit allemaal. 
Tijdens de ceremonies mag dit ook, zolang de 
gastfotografen ter plekke blijven en niet in de 
gangen beginnen lopen of op plaatsen waar 
een fotoshoot plaatsvindt. Dan is het risico 
groot dat ze ongewild in beeld komen en dit 
stoort het goed verloop van een fotoshoot.



Als wij een trouwalbum willen, 
moeten we dat direct aangeven of 
kan dat ook achteraf?
Je hoeft niet per se op voorhand aan te geven of je graag een 
trouwalbum zou willen. Wij hebben er begrip voor dat niet iedereen op 
voorhand die keuze wil of kan maken. Je kunt ook achteraf aangeven dat 
je een trouwalbum zou willen van de gemaakte foto’s, maar dan kan de 
initiële levertijd niet gegarandeerd worden. 

Kunnen we meerdere albums 
laten maken? 
Dit is mogelijk, dit zal wel meer tijd in beslag nemen dan 1 album, 
tenzij er een kopie gevraagd wordt van het oorspronkelijke album.

Als we voor een trouwalbum kiezen, 
krijgen we een voorontwerp te zien?
Het is alleen maar vanzelfsprekend dat de klant graag enig idee 
heeft van wat hij/ zij kan verwachten van een trouwalbum. Gezien 
onze ervaring beschikken wij over voldoende voorbeelden van 
trouwalbums die gemaakt werden voor vorige klanten. 

Worden alle afspraken 
zwart op wit gezet?
Ja, wanneer we ons woord geven, dan willen we dat 
ook houden. Daarom vinden wij het belangrijk van 
wanneer we samenkomen en afspraken maken deze 
ook op te schrijven en achteraf aan onze klanten te 
bezorgen via mail. 

Wij trouwen in het buitenland. 
Kunnen we jullie boeken?
Een huwelijksreportage in het buitenland behoort 
zeker tot de mogelijkheden. Wie wil er nu niet zijn 
huwelijk koppelen aan een droomreis? Wij hebben al 
ervaring met huwelijksshoots in het buitenland, en 
staan open voor jouw bijzonder project. 



Is de prijs opgebouwd op basis 
van een bepaald aantal uren 
en zo ja, wat gebeurt er wan-
neer het meer uren worden? 
Onze vaste prijzen worden op voorhand 
meegedeeld. Het is altijd mogelijk dat extra uren 
nodig zijn om je project af te werken. Daarom vind 
je bij ons ook een overzicht van tarieven voor extra 
uren.

Kunnen we afdrukken en   
vergrotingen bestellen?
Ja, dit behoort tot de mogelijkheden. Voor dergelijke 
bestellingen wordt een extra tarief aangerekend. 

Wordt er een aanbetaling 
verlangd, en zo ja, hoeveel  
bedraagt dit voorschot?
Er wordt een voorschot gevraagd van 40%. Dit 
doen wij om enige zekerheid in te bouwen en om te 
voorkomen dat we voor verrassingen komen te staan 
en zo een werkdag te verliezen in het hoogseizoen.

Wij voorzien voor elke bruiloft 
een tweede fotograaf die standby   
staat om gevallen van overmacht 
te vermijden. Doet er zich echter 
een ziekte voor, dan worden jullie 
verwittigd en de standy fotograaf 
ingezet. Tijdens de 4 jaar dat wij 
operationeel zijn, is dit nog nooit 
voorgevallen. 

Wat als de fotograaf 
ziek wordt?

Soms is het nodig om een paar mensen extra in de 
bloemetjes te zetten. Groepsfoto’s en familieportretten 
in het kader van een speciale gelegenheid horen daarbij. 
Daarom geven wij graag gevolg aan al uw wensen. 

Maken jullie tijdens de trouw ook 
groepsfoto’s en familieportretten?



Wie heeft na afloop het copyright 
op de trouwfoto’s?
Alle foto’s die we afleveren worden eigendom van de klant. Wij 
zullen ze enkel ter promotie gebruiken in onze portfolio op onze 
website. Zo kunnen onze toekomstige klanten zich een beter idee 
vormen van ons werk en wat ze mogen verwachten. 

Hoe weten we of de fotograaf voldoende 
informatie heeft over onze dag?
Om hiervan zeker te zijn nemen wij graag de tijd om een voorbereidende 
bijeenkomst te plannen. Daarom gaan we op voorhand samen een keer 
rond de tafel zitten voor een kennismakingsgesprek. Jullie krijgen ook het 
persoonlijk gsm nummer mee van de fotograaf en een e-mailadres dat 
altijd in real time gecontroleerd wordt.

Hoelang blijven de beelden 
bij jullie bewaard?
Om over een back-up te kunnen beschikken bij onvoorziene 
omstandigheden, worden alle beelden minstens 4 jaar bijgehouden. 
Het is natuurlijk aan te raden om zelf ook een back-up te maken van 
al jouw trouwfoto’s.

Onze prijzen staan vast. Met deze vastgestelde 
prijzen zijn wij in staat om jullie de beste kwaliteit 
bezorgen. Alle foto’s worden stuk voor stuk met 
zorg nabewerkt in de eigen huisstijl (ze worden 
gecorrigeerd op kleur, contrast en helderheid) 
en geleverd op een mooie gepersonaliseerde 
USB stick en/of in een digitaal of ingeplakt 
trouwalbum.

Staan de prijzen vast? Of 
kunnen we eventueel nog 
korting krijgen?

Is het mogelijk om direct na 
de trouw, bv op het feest, al 
foto’s te laten zien?
Hiertoe is gelegenheid tijdens de shoot op locatie 
met het bruidspaar. Dan laat de fotograaf graag 
op jullie vraag enkele foto’s zien. Zo krijgt het 
bruidspaar al een beetje een idee van wat ze 
kunnen verwachten en zullen verdere foto’s in 
een meer spontane en gewillige sfeer genomen 
kunnen worden spontaner.



Wat als het regent op onze          
trouwdag. Wat doen we nu met     
de trouwreportage?
België staat bekend als een land waar het weer al wel eens weigert mee 
te werken. Daarom houden wij graad een tweede locatie achter de hand. 
Zeker wanneer de weergoden ons ongunstig gezind zijn, opereren wij 
graag vanuit een B - locatie. 

Kunnen jullie tips geven voor 
mooie locaties?
Soms kan het voorkomen dat je zelf nog niet echt een locatie 
vastgelegd hebt, maar al wel enkele ideeën in het achterhoofd 
hebt. Dan kun je zeker wat hulp gebruiken. In de omgeving waar we 
bekend zijn, kunnen wij zeker en vast suggesties doen.

Kunnen we ook foto’s op DVD krijgen 
om ze op TV te bekijken?
Ja, dat is bij ons standaard inbegrepen bij elke huwelijksreportage. 
Wanneer je TV over een scartaansluiting beschikt of wanneer je een 
smart TV hebt en de TV op je PC kan aansluiten kan je alle foto’s in 
de vorm van een slideshow op een groter scherm bekijken. 
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