
THE WEDDING DUO



Proficiat,

Jullie gaan trouwen!

TIJD OM JULIE FEEST TE PLANNEN!  

 

IN DEZE BROCHURE LEGGEN WIJ  KORT UIT WIE WE ZIJN EN

WAT WIJ  VOOR JULLIE KUNNEN BETEKEN,  ALS FOTOGRAAF

EN/OF  VIDEOGRAAF VAN JULLIE MOOISTE DAG



WIE ZIJN WIJ?

DORIEN & ROBBE -
COLLEGA'S  EN FOUNDERS VAN 
THE WEDDING DUO  

Dorien is een 29 jarige fotografe uit Oud-Heverlee. Ze heeft reeds 5
jaar haar eigen zaak in Oud-Heverlee, bij Leuven.  Gepassioneerd in
het vastleggen van natuurlijke emoties, spontane momenten en
geluk in een mooie omgeving.  Daarnaast is ze een enorme
dierenliefhebber die graag de wereld rondreist. 

Robbe is een 29 jarige creatieve videograaf uit Hoegaarden. Al 10 jaar
succesvol in  de filmwereld, zowel voor particulieren als voor
bedrijven. Hij zal  jullie als koppel gedurende de hele dag volgen van
op de achtergrond en legt de mooiste momenten vast om deze later
te verwerken tot een prachtig huwelijksfilm. Robbe heeft oog voor
detail en weet stem en beeld samen te voegen tot een emotionele
terugblik op jullie mooiste dag, die je hierdoor steeds opnieuw kan
beleven. 

We leerden elkaar enkele jaren geleden kennen tijdens een opdracht,
en kwamen door de grote vraag naar een combinatiepakket foto +
video, op het idee om 'The Wedding Duo' op te starten. Zo gezegd, zo
gedaan.

Hallo



Wij vinden het erg belangrijk dat er een warme klik is tussen jullie als koppel en
onszelf. Daarom nodigen wij jullie graag uit voor een vrijblijvend
kennismakingsgesprek, bij Dorien in de studio of via videocall. 

Samen overlopen we jullie dag. Hoe ziet jullie dag er uit? Wat vinden jullie erg
belangrijk? Zijn er speciale zaken waar wij rekening mee moeten houden? Hebben
jullie eigen ideeën die jullie graag uitgewerkt zien?

Wij leggen tijdens dit gesprek ook in detail uit wat onze verschillende pakketten
juist inhouden, wat wij van jullie verwachten en hoe dit alles verder in zijn werk
gaat.

Zijn jullie nog op zoek naar een make-up-artist, een fotobooth of iets anders om
jullie feest te vervolledigen? Wij kennen misschien wel dé persoon hiervoor.  
 

Wat kan je van ons
Verwachten?



HANDIGE
 tips

ZORG VOOR LICHTRIJKE RUIMTES

Vind je het belangrijk om mooie foto's te hebben
wanneer je eindelijk die prachtige witte jurk
mag aantrekken? Of wanneer je make-up-artist
je omtovert tot de beste versie van jezelf? 

Creëer lichtrijke ruimtes met veel plaats en
natuurlijk licht waar je je klaarmaakt. Zo kunnen
wij de mooiste beelden maken.  Leg je juweeltjes,
schoenen, parfum e.d. klaar zodat wij deze
kunnen integreren in ons beeldmateriaal.

Wij zullen er alles aan doen, om jullie te
helpen en begeleiden. Zowel op voorhand 
 als op de dag zelf. Zo zullen wij tips geven,

om samen tot het mooiste resultaat te
komen. Hieronder vind je alvast 1

belangrijke terug;



FOTO + VIDEO

€1999 excl.btw

Volledige  dag fotografie

(14  uur)

Vol ledige  dag video

Fotograaf+ Videograaf  

aanwezig

+-  500 foto 's  in  hoge

kwaliteit

100 prints

Videomontage van +-  10

minuten

USB st ick met  al  het

materiaal

 Vol ledige  dag video

(14  uur)

Twee videografen

Volledige  f i lm van

ceremonie

Speeches  op f i lm

Videomontage van +-  10

minuten

USB-stick met  al  het

materiaal

PAKKETTEN

MOVIE TIME

€1450 excl.btw

SMILE

€1450 excl.btw

Volledige  dag fotografie

(14  uur)

Twee fotografen

Sessie  met  koppel ,

bruidsmeisjes/getuigen of

kleine kern famil ie  (max 10

personen)

Burgerl i jke  plechtigheid en/of

Rel igieuze plechtigheid,

receptie  en avondfeest  ( tot  aan

openingsdans)

+-  600 digitale  afbeeldingen

100 prints

USB-stick met  al  het  materiaal

Vervoerskosten worden berekend vanaf  20 km uit  Leuven,  aan €0,35c/km 



GET IN

touch

NEEM CONTACT OP VIA HET CONTACTFORMULIER

 OP DE WEBSITE :  WWW.THEWEDDINGDUO.BE

Zijn jullie overtuigd van onze stijl, aanpak en
denken jullie dat wij de ideale match zijn voor

jullie dag? 
 

Hebben jullie bepaalde vragen? Spreken jullie
graag eens af om elkaar beter te leren kennen?
Contacteer ons en wij nemen zo snel mogelijk

contact op met jullie. TOT SNEL!



Veel liefs,
Dorien en Robbe


