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Fotoreportage huwelijk 
 

Fotoreportage van uw huwelijksdag overdag 
Incl alle foto’s digitaal aangeleverd  

€  450,-- 

   
Fotoreportage van uw huwelijksdag en avond incl ceremonies 
tot na de openingsdans, ca. 21.00 uur 

€ 650,-- 

   
Fotoreportage wettelijk of kerkelijk  huwelijk en familie- en 
groepsfoto’s incl alle foto’s digitaal aangeleverd 

€ 295,-- 

   
Fotoreportage van de feestavond ca. 3 uur incl alle foto’s 
digitaal aangeleverd 

€ 250,-- 

   
Parkfoto’s incl. fotoshow om af te spelen tijdens de receptie / 
feestavond 

€ 250,-- 

   
Heeft u een andere dagindeling, geen probleem, neem contact met ons op 
 

 
Fotoshow / diapresentatie huwelijk  
 

Op jullie trouwdag maken wij een prachtige fotoshow die je ’s 
avonds tijdens het feest af kunt spelen 

€ 75,00 

   
Fotohow van uw huwelijksreportage op DVD met uw eigen 
muziekkeuze  

€ 150,00 

   
Geen beamer, geen probleem wij verzorgen ook uw presentatie 
 

Fotoalbum huwelijk 
 

Horizontaal of verticaal formaat 
Fotoalbum 20x25 (liggend of staand)15 pagina’s - 30 bladzijden € 195,00 
   
Fotoalbum 30x40 (liggend of staand)15 pagina’s - 30 bladzijden €  350,00 
   
Fotoalbum 40x50 (staand)15 pagina’s - 30 bladzijden € 550,00 
   
Fotoalbum 45x35 (liggend) 15 pagina’s - 30 bladzijden € 495,00 
   
Album voor de ouders in hetzelfde of ander formaat extra € 125,00 
   

Vanzelfsprekend is er een ruime keuze aan covers en kunt u het album nog uitbreiden. 
 

  

Fotoreportages 

https://www.leonvanlier.nl/content/fotoreportage/fotoreportage-huwelijk/
https://www.leonvanlier.nl/content/fotoreportage/fotoreportage-huwelijk/
https://www.leonvanlier.nl/content/fotoreportage/fotoreportage-huwelijk/


Foto & Film Leon van Lier 
www.leonvanlier.nl 

 

KvK: 13035246 / IBAN NL43RABO0118632221 / BIC RABONL2U 
BTW nr. 15.87.67.615B01 / Kerkstraat 9, 6088 EG Roggel / tel. 0475 497082 

Foto & Film Leon van Lier 
www.leonvanlier.nl 

 
 
 

 
 
Vierkant formaat 

Fotoalbum 20x20 15 pagina’s - 30 bladzijden € 195,00 
   
Fotoalbum 30x30 15 pagina’s - 30 bladzijden €  350,00 
   
Fotoalbum 35x35 15 pagina’s - 30 bladzijden € 450,00 
   
Fotoalbum 40x40 15 pagina’s - 30 bladzijden € 595,00 
   
Album voor de ouders in hetzelfde of ander formaat extra € 125,00 
   

Kies een album bijv. 35x35 en u krijgt er twee ouderalbums bij én een draagtas  
voor slechts € 295,-- 

 
Fotoboek huwelijk 

 
Horizontaal of verticaal formaat 

Fotoboek 15x20 15 pagina’s - 30 bladzijden € 150,00 
   
Fotoboek 20x25 15 pagina’s - 30 bladzijden € 180,00 
   
Fotoboek 20x30 15 pagina’s - 30 bladzijden € 215,00 
   
Fotoboek 25x30 15 pagina’s - 30 bladzijden € 295,00 
   

 Met een mooie omslagfoto op de cover van uw fotoboek  
 
 

Vierkant formaat 
Fotoboek 15x15 15 pagina’s - 30 bladzijden € 150,-- 
   
Fotoboek 20x20 15 pagina’s - 30 bladzijden € 195,-- 
   
Fotoboek 25x25 15 pagina’s - 30 bladzijden € 215,-- 
   
Fotoboek 30x30 15 pagina’s - 30 bladzijden € 295,-- 
   

Een mooie presentatiebox maakt uw album of fotoboek helemaal af 
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 Albumpack voor slechts € 395,00

 Incl presentatiebox en usb-box

 Veel mogelijkheden qua afwerking

Mini-copies van uw fotoboek 

Fotoreportages 
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  ruime keuze aan covers 
 
 

   

Vlakke pagina’s, 
geen vouw in het 
midden 

Foto op de cover 
mogelijk bij het 
fotoboek maar 
ook bij het foto-
album 

Linnen of suede 
covers maar ook 
met tekst op de 
cover 
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Videoreportage huwelijk of feest 
 

Videoreportage van dagdelen 

Ceremonies 
Wettelijk huwelijk of kerkelijk huwelijk, 2 camera’s, HD; geluid van 
live-muziek en ceremonie wordt apart opgenomen voor beste 
resultaat 

 
€ 

 
295,-- 

   
Feestavond 
Feestavond incl. receptie, openingsdans, buffet, voordrachten 

 
€ 

 
350,-- 

 

Budget videoreportages 

   
Trouwfilm budget 10.00 – 16.00 
Reportage van jullie trouwdag van 10.00 – 16.00 uur, belangrijke 
momenten gefilmd met één camera. Eenvoudige montage en 
geleverd op een DVD, binnen een week. 

€ 300,-- 

   
Trouwfilm budget 10.00 – 21.00 
Reportage van jullie trouwdag van 10.00 – 21.00 uur, belangrijke 
momenten gefilmd met één camera. Eenvoudige montage en 
geleverd op een DVD, binnen een week. 

€ 450,-- 

   
Trouwfilm budget 10.00 – 16.00 en van 19.00 – 21.00 
Reportage van jullie trouwdag én de avond tot na de 
openingsdans, inclusief een trouwvideoclip. E.e.a. indien 
mogelijk en anders alternatief in overleg 

€ 600,-- 

   
Trouwfilm budget 10.00 – 23.00 
Reportage van jullie trouwdag van 10.00 – 23.00 uur, belangrijke 
momenten gefilmd met één camera. Eenvoudige montage en 
geleverd op een DVD, binnen een week. 

€ 595,-- 

 
Kijk op de volgende pagina voor mogelijkheden om uw 

Budgetreportage uit te breiden 
  

Videoreportages 
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Videoreportage huwelijk of feest 

Uitbreiding voor budgetvideo’s 

Twee-cameraregistratie ceremonie 
Voor een dynamische weergave van de trouwceremonie 
waarbij ook het geluid apart wordt opgenomen inclusief 
natuurlijk een uitgebreide montage van geluid en beelden 
(prijs per ceremonie). 

€ 195,-- 

   

HD video 
Uw reportage in High Definition (HD). Dit kunt u op een smart-tv 
rechtstreeks afspelen op TV in full-HD 

€ 50,-- 

   

Samenvatting 30-45 minuten 
Een samenvatting van 30-45 minuten van uw trouwdag, mooi 
gemonteerd met muziek in de sfeer van uw trouwdag 

€ 195,- 

Same day edit clip van de reportage, waarbij u ’s avonds al 
kunt kijken naar een clip van de beelden die overdag gemaakt 
zijn 

€ 195,-- 

   
Trouwvideoclip (link met voorbeelden) 
Videoclip van jullie trouwreportage op jullie favoriete muziek 

€ 150,-- 

   
Foto- diashow (voorbeelden) 
van de fotoreportage die wij maken of van de foto’s die u door 
een andere fotograaf digitaal aangeleverd hebt gekregen 

€ 150,-- 

 
Kijk op de volgende pagina voor nog meer mogelijkheden 
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Videoreportage huwelijk of feest 

Uitgebreide videoreportages 

Trouwfilm 1  
Uitgebreide samenvatting van uw trouwdag, gebaseerd op 6 
uur filmen gedurende dag en/of avond.  

 
€ 

 
650,-- 

   
Trouwfilm 2     
Uitgebreide samenvatting van uw trouwdag, gebaseerd op 8 
uur filmen gedurende dag en/of avond. Incl. HD-video en een 
DVD! Mogelijkheid om reportage te splitsen in dag- en 
avondgedeelte 

 
€ 

 
795,-- 

   
Trouwfilm 2 - small   
Samenvatting van 15-20 minuten van uw trouwdag, gebaseerd 
op 8 uur filmen gedurende dag en/of avond. Alle gemaakte 
beelden ontvangt u daarnaast op DVD. Mogelijkheid om 
reportage te splitsen in dag- en avondgedeelte 

 
€ 

 
550,-- 

   
Trouwfilm 3 
Uitgebreide samenvatting van uw trouwdag, incl. twee 
ceremonies, gebaseerd op 10 uur filmen gedurende dag en 
avond. Incl. HD-video, een DVD en trouwvideoclip! 
Mogelijkheid om reportage te splitsen in dag- en 
avondgedeelte 
Bij één ceremonie (dus alleen wet of kerk) 

 
€ 
 
 
 
 
€ 

 
950,--

  
 
 
 

800,-- 
   
Trouwfilm 4 
Uitgebreide samenvatting van uw trouwdag, incl. twee 
ceremonies, gebaseerd op 12 uur filmen gedurende dag en 
avond. Incl. HD-video, trouwvideoclip en 2 DVD’s extra. 
Mogelijkheid om reportage te splitsen in dag- en 
avondgedeelte 
Bij één ceremonie (dus alleen wet of kerk) 

 
€ 
 
 
 
 
€  

 
1245,-- 

 
 
 
 

1100,-- 
   

trouwfilm 1 t/m 3 tot max. 23.00 uur, film 4 tot max 01.00 uur, later in overleg 
 

  

Videoreportages 

https://www.leonvanlier.nl/content/huwelijk/videoreportage-huwelijk/
https://www.leonvanlier.nl/content/huwelijk/videoreportage-huwelijk/

