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Wie ben ik?



Wie ben ik?

Sissy, aangenaam! 

Fotograferen is voor mij
begonnen als een uit de hand
gelopen hobby. Elke
mogelijkheid die ik kreeg om
foto's te maken, greep ik
maar al te graag.
Na enkele jaren avondschool,
mag ik mij bij de gelukkigen
prijzen om dit nu in bijberoep
uit te oefenen.
 
Mijn stijl kan je het best
omschrijven als spontaan,
puur en warm. Geen
standaard reeks geposeerde
foto's, maar beelden die
reflecteren hoe jullie echt zijn.
We gaan dus veel bewegen,
dansen, knuffelen en gek
doen. En hoe meer mooie
emoties hierbij te pas komen,
hoe liever! 



" OMDAT IK ERVAN HOU DE MOOISTE GLIMLACHEN,
DE MEEST LIEFDEVOLLE BLIKKEN EN HARTVERWARMENDE

MOMENTEN VAST TE LEGGEN OP BEELD,
EN OM VERVOLGENS ALLES OPNIEUW TE MOGEN HERBELEVEN. "



Jullie gaan trouwen!

Ten eerste, een welgemeende proficiat!
Ten tweede, super leuk dat jullie mij overwegen 

als jullie trouwfotograaf. 



Werkwijze

Jullie rechterhand
 

Als fotograaf wijk ik op de dag
van jullie huwelijk niet van jullie
zijde zodat ik de mogelijkheid
heb om alle mooie momenten
vast te leggen op beeld, zonder

dat dit té veel opvalt.
 

Een fotoshoot met jullie twee
 

Even ontsnappen met jullie
twee tijdens jullie huwelijksdag
voor enkele romantische foto's,
raad ik zeker aan! Tijdens zo'n
shoot krijgen jullie voldoende

opdrachtjes. Niet te veel
geposeerde beelden, maar wel

hele warme, natuurlijke en
spontane foto's.

 

Van begin tot eind
 

 Naargelang jullie wens kan ik
jullie grote dag fotograferen
vanaf dat jullie je opmaken
tot aan de openingsdans. 

Zo wordt elk mooi moment
vereeuwigd op beeld. 

 
 



"NIET TE GEFORCEERD,  MAAR WEL FOTO'S VAN HOE JULLIE
PLEZIER MAKEN OF EEN TRAAN VAN ONTROERING LATEN"



Werkwijze

Fotoalbum 
 

De mogelijkheid om jullie
trouwfoto's verwerkt te zien in

een mooi trouwalbum kan zeker
ook. Ik laat jullie graag de opties

zien tijdens een ontmoeting.
 

Preview
 

 Tijdens een
huwelijksreportage worden
er massa's foto's gemaakt.
Het neemt natuurlijk wel
wat tijd in beslag om ze

allemaal te bewerken. Om
jullie alvast een

voorproefje te geven,
bezorg ik jullie tot 3 dagen
na jullie huwelijk alvast een
kleine preview van enkele

foto's. 
Na 4 weken ontvangen

jullie de rest van de foto's.
Reken maar op een 30 à 40
digitale bewerkte foto's per

geboekt uur.



"LEG NU JE HERINNERINGEN VAST VOOR LATER"



Investering

 
De prijzen variëren naargelang het aantal uren jullie
beroep wensen te doen op mij. Om jullie een beter

beeld te geven, komt een reportage van 6u op €1110. 
Contacteer mij gerust voor een offerte op maat voor

jouw huwelijk. 
 



Overtuigd? Of zijn er nog vragen?
Contacteer mij via segers.sissy@gmail.com

 
Als jullie mij graag willen boeken als jullie fotograaf, kom ik graag

eerst bij jullie langs om jullie beter te leren kennen en de planning
en verwachtingen te overlopen. 


