
Bruidspakketten

Pakket Brons Trouwalbum 20x20 € 1150

Dag Max. 6 uur

Extra uren bij te boeken

Pakket Zilver Trouwalbum 20x20 € 1550

Dag en openingsdans Max. 9 uur

Slideshow

Luxe usb plus usb box

Extra uren bij te boeken

Ouderalbums bij te bestellen* 

Pakket Goud Trouwalbum 25x25 € 1995

Dag incl. feestavond Max. 12 uur

Slideshow

Luxe usb plus usb box

2x ouderalbums

Loveshoot bij te boeken voor 
maar € 75,00

Studio Ikke Bruidsfotografie 
Lauriergaarde 5 
3436 HV  Nieuwegein 
info@studio-ikke.nl 

KvK-nr.: 30208591 

Studio Ikke is onderdeel van 
Dutch Digital Design 
IBAN:NL64KNAB0255570473 
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Prijslijst 2019*

 Studio Ikke 
 BRUIDSFOTOGRAFIE



*Genoemde prijzen zijn incl. BTW en reiskosten tot en met 25 km vanaf Nieuwegein (retour).
Alle genoemde prijzen zijn indicatief en bovendien inclusief eventuele “gaten” in de dag.

NB.: Etende mensen vinden wij niet fraai op de foto, bovendien hebben ook wij onze rustmomenten nodig 
om op jullie dag goed te kunnen blijven presteren. Uiteraard proberen wij onze rustmomenten zoveel 
mogelijk te nemen tijdens de momenten waarop dit het meest geschikt is. (Ter beoordeling fotograaf). 
Tijdens de maaltijden fotograferen wij in principe niet. (Tenzij anders overeengekomen.).

Beste bruidegom en bruid,

Hierbij ontvangen jullie onze prijslijst 2018/aanvang 2019 welke een geldigheid heeft tot 31 
maart 2019.
Hebben jullie nog vragen of willen jullie graag een persoonlijke offerte ontvangen mail ons 
dan gerust. Noem in de mail duidelijk jullie trouwdatum, de locaties waar jullie die dag 
zullen doorbrengen, het door jullie gewenste pakket, de bij te boeken extra opties. 
Jullie ontvangen dan zo snel mogelijk een persoonlijke offerte.

Tijdens ons eerste gesprek nemen we graag nog alle opties met jullie door en kunnen jullie 
bovendien een keuze maken voor het gewenste trouwalbum en eventuele ouderalbums. 
Naar aanleiding van dit gesprek doen wij jullie een definitieve offerte toekomen.

Wij vertrouwen erop jullie hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Extra opties bij te boeken bij de 
pakketten:

Extra uur bruidsfotografie € 145

Luxe trouwalbum 30x30 v.a. € 475,00

Luxe trouwalbum 40x30 v.a. € 595,00

*Ouder-minialbums, 2 stuks, 
gelijkend aan indeling trouwalbum
Let op! Dit is niet bij ieder album 
mogelijk.

€ 215,00

Loveshoot bij bruidspakket Goud € 75,00

Diverse bijkomende kosten Verblijfs- en reiskosten na de 
eerste 25 km vanaf Nieuwegein

n.t.b.

Parkeerkosten/parkeervergunning n.t.b.

Los te boeken zonder afname 
bruidspakket:

Loveshoot € 125,00

Met vriendelijke groet,

Het team van
 Studio Ikke 
 BRUIDSFOTOGRAFIE


