Vragenlijst Trouwreportage
Bruidegom
Naam:
Adres:
Postcode:
Telefoon:
E-mail:

Woonplaats:

Bruid
Naam:
Bij ander adres.
Adres:
Postcode:
Telefoon:
E-mail:
Kinderen:

Woonplaats:

ja/nee

Voornaam kind

Trouwdatum:
Adres na trouwdatum
Adres:
Postcode:
Woonplaats:

Jongen/meisje

Leeftijd

Waarbij moet fotograaf aanwezig zijn:
Onderdelen
Voorbereidingen
Wettelijk huwelijk
Kerkelijk huwelijk
Bruidsreportage
Koffietafel/Receptie
Feest

Ja/nee
ja/nee
ja/nee
ja/nee
ja/nee
ja/nee
ja/nee

Locatie/Adres

Tijdstip

Fotoshootlocaties:

binnen/buiten/beide

Is er een draaiboek?

ja/nee

Is er een ceremoniemeester?

ja/nee

Zo ja, graag een kopie aanleveren.

Ceremoniemeester
Naam:
Telefoonnummer:
E-mail:
Familie
Zijn er bijzonderheden? Leven jullie ouders nog, zijn ze nog samen, hebben jullie broers of
zussen, zijn er personen die extra belangrijk voor jullie zijn deze dag?

Belangrijkste momenten
Wat zijn voor jullie de belangrijkste momenten van de dag? Welke foto’s kijken jullie het
meest naar uit?

Speciale wensen
Zijn er speciale details waarvan ik niet direct weet dat ze van belang zijn? Bijvoorbeeld:
zakdoekje van oma, een symbool voor iemand die overleden is, zelfgemaakte ringendoosjes.

Groepsfoto’s
Welke groepsfoto’s willen jullie? Maak a.u.b. een lijstje en geef dit aan de fotograaf of de
eventuele ceremoniemeester.

Wat vinden jullie belangrijk?
Elke bruidsreportage is anders en daarom hoor ik graag van jullie waar we de accenten
mogen neerleggen voor jullie complete reportage. Ik fotografeer sowieso jullie details,
momenten en emotie, maar wat is voor jullie nou het meest van belang?
Accenten
Detailfoto’s
Fotoshoot (met jullie tweeën)
Groepsfoto’s
Momenten & Emoties

Niet belangrijk
Niet belangrijk
Niet belangrijk
Niet belangrijk

Hoe belangrijk?
Gemiddeld
Gemiddeld
Gemiddeld
Gemiddeld

Wat maakt voor jullie de fotoreportage van de dag tot een echt succes?

Heel belangrijk
Heel belangrijk
Heel belangrijk
Heel belangrijk

Lunch en/of diner
Hebben jullie tijdens de lunch en/of het diner rekening gehouden met mij qua eten? Ik krijg
(indien ik tot later dan 18:00 blijf) vaak een artiestenmaaltijd, zodat ik vol energie blijf voor
jullie reportage.

Is er parkeergelegenheid op alle locaties voor de fotograaf?

Ja/nee

Zo nee, waar niet? Eventuele parkeertips?
Geef hierbij a.u.b. ook even aan of het gaat om betaald parkeren of parkeren voor
vergunninghouders.

Mag ik jullie foto´s gebruiken ter promotie van mijn werk?
Ik vind het belangrijk om rekening te houden met de privacy van mijn klanten. Wel vind ik
het heel erg fijn om foto’s van veel verschillende bruidsparen te kunnen laten zien aan
nieuwe aankomende paren. Ik hoor graag of ik de foto’s mag gebruiken en waar ik ze mag
gebruiken. Ik gebruik online geen achternamen, dus jullie zullen niet op naam gevonden
worden via zoekmachines. Hebben jullie hier toch nog vragen over of bepaalde wensen,
neem dan contact met me op of laat het hier achter. Mijn privacyverklaring kunt u vinden op
mijn website.
http://www.marcotriepels.nl/Privacystatement%20Marco's%20Digital%20Studio%2004-092018.pdf

Leveranciers
Welke leveranciers hebben geholpen bij jullie bruiloft? Bij welke bedrijven komen de
bruidstaart, jullie trouwkleding, de bloemen, de ringen, etc. vandaan? Deze informatie kan ik
benoemen als ik foto’s online mag gebruiken.

Extra informatie
Is er verder nog iets wat voor mij handig is om te weten?

