
																																																					

																																					 									 	               
Felix Foto Investering: 

 
Pakket 1:  1850 euro 

 
Marloes aanwezig op jullie bruiloft voor 8 uur fotografie. 

Mooiste foto’s van de dag (minimal 300) in hoge resolutie kleur en zwart-wit 
bewerkt, gestyled en verstuurd binnen 6 weken via Pixieset. 

 Fotoslideshow 6 maanden online om te delen met vrienden en familie. 
Sneak preview binnen paar dagen na jullie bruiloft. 

Ly-flat design album 30 * 30 hoogglanspapier, coffeetable style, 60 bladzijden, 
geleverd met een mooie linnen cover. 

 
 

Pakket 2:  1550 euro 
 

Marloes aanwezig op jullie bruiloft voor 6 uur fotografie. 
Mooiste foto’s van de dag (minimal 200) in hoge resolutie kleur en zwart-wit 

bewerkt, gestyled en verstuurd binnen 6 weken via Pixieset. 
Fotoslideshow 3 maanden online om te delen met vrienden en familie. 

Sneak preview binnen paar dagen na jullie bruiloft. 
Ly-flat design album 30 * 30  hoogglanspapier, coffeetable style, 30 bladzijden.  

geleverd met een mooie linnen cover. 
 
 

 
 



Pakket 3: 1150 euro 
 

Marloes aanwezig op jullie bruiloft voor 6 uur fotografie. 
Mooiste foto’s van de dag (minimal 200) in hoge resolutie kleur en zwart-wit 

bewerkt, gestyled en verstuurd binnen 6 weken via Pixieset. 
Persoonlijke fotoslideshow 3 maanden online om te delen met vrienden en familie. 

Sneak preview binnen paar dagen na jullie bruiloft. 
. 
 
 
 

-Reiskosten en reistijd all in.* 
-Extra uren 140 euro per uur. 

 
 

Naast bovenstaande pakketten is ook maatwerk mogelijk. 
Denk hierbij aan: 

 
• Extra uren fotografie om een avondimpressie vast te leggen. 

• Een ander type of groter bruidsalbum. 
• Meer bladen dus meer foto’s in het album. 

• Mini ouder/getuigen albums 
 

 
Overtuigd, of toch nog vragen? 

Bel of mail me gerust even. Dan kijk ik of ik nog beschikbaar 
ben op jullie trouwdatum en wellicht kan ik meteen eventuele vragen 

beantwoorden. Natuurlijk kunnen we ook een afspraak maken om  
persoonlijk kennis te maken. Dan kan ik  mijn bruidsreportages 
eens laten zien. Lang of juist kort aanwezig? Een bruiloft in het 
buitenland? Alles is bespreekbaar, ik ben benieuwd naar jullie 

plannen! 
 
 
 
                   *Binnen Nederland. Daarbuiten in overleg. 
                   *Prijzen inclusief 21 % BTW. 


