
Jacquel ine heeft  hele mooie foto 's

gemaakt  op onze brui loft .  Foto's  werden

snel  afgeleverd!  Hele f i jne fotografe!

Voor  onze brui loft  p impt foto en frame

gevraagd.  Wat een geweldige ervar ing!

Het  was echt  een aanvul l ing op deze

mooie dag.  Een her inner ing die  ik  n iet

mooier  had vast  kunnen leggen.

Trouwbrochure
P I M P T  F O T O  E N  F R A M E

MET VEEL LIEFDE 

VERTEL IK JULLIE VERHAAL

De fotograaf
They said 
Yes

D A N I Q U E  G O O R 
Ze maakt zulke mooie foto's die

gewoon heel puur zijn. Precies zoals
wij voor ogen hadden.

N A T H A L I E  T O O R N V L I E T

N A D I N E  T H O M A S S E N

Hallo, ik ben Jacqueline Koenders.

Ik ben gelukkig getrouwd met mijn

lieve man  en samen met onze

zoon Lino en hond Rollo vormen wij

een heel leuk gezin.

Al van jongs af aan heb ik een hele

grote liefde voor fotografie en van

deze hobby mocht ik mijn werk

maken, dit is een droom die

uitgekomen is.

Ik  ben alt i jd  op zoek naar die  spontane

momenten waarin  de foto 's  en emoties van

het  moment goed weergeven.  

Hierdoor  z i jn  mi jn  foto 's  uniek en sfeervol .

Mi jn  st i j l  zou ik  dan omschr i jven als

spontaan,  romant isch en fr is .

 

 T i jdens ju l l ie  brui loft  zal  ik  er  a l les  aan doen

om deze mooie dag zo vast  te  leggen dat

ju l l ie  het  in  de toekomst weer  met  een grote

gl imlach kunnen herbeleven.  

 

 

 S inds 2020 mag ik  mi j  t rotse e igenaresse

noemen van de fotowinkel  en studio:  "p impt

foto en frame" in  Barneveld centrum.  

Hier  ver lenen wi j  d iverse diensten zoals;

pasfoto's  maken,  foto 's  afdrukken,  in l i jsten

op maat en in  de studio fotografeer  ik  ook

regelmatig de leukste shoots .  

 

Samen met mi jn  personeels leden vormen

wi j  een goed team waardoor  ik  meer ru imte

kr i jg  om te doen wat ik  het  a l ler l iefste doe;

Brui loft  fotograf ie !

 



€600

€1400

€1000

DePakketten

Extra  And so the adventure 

ServiceBegins
100ST BEDANKFOTO'S

10X15

€53,50

SECOND SHOOTER

4 uur fotografie

Kennismakingsgesprek

25% korting op een minishoot (loveshoot vooraf) 

+/- 100 nabewerkte foto's in hoge resolutie op een

luxe usb stick

preview van 10 foto's binnen een week

Gratis afdruk van 20x30 op mat fotopapier

Enthousiast geworden en willen jullie graag

kennis maken of meer informatie opvragen?

Neem gerust contact met mij op.

 

Ik kijk ernaar uit om jullie te mogen

ontmoeten en jullie sprookje vast te leggen.

 

PAKKET GOUD
LATEN WE JA ZEGGEN

PAKKET ZILVER

PAKKET BRONS

 6 uur fotografie

Kennismakingsgesprek

50% korting op een minishoot (loveshoot vooraf) 

+/- 200 nabewerkte foto's in hoge resolutie op een

luxe usb stick

preview van 15 foto's binnen een week

Gratis afdruk van 20x30 op mat fotopapier

 max. 10 uur fotografie

Kennismakingsgesprek

GRATIS minishoot (loveshoot vooraf) 

+/- 300 nabewerkte foto's in hoge resolutie op luxe

usb stick

preview van 20 foto's  binnen een week

3 gratis afdrukken van 20x30 op mat fotopapier

€100,-

Verder kunnen wij inlijsten op maat, op canvas

afdrukken, foto's graveren op diverse materialen en

diverse formaten afdrukken op kwaliteit papier. 

Voor bruiloften verder dan regio Barneveld

berekenen wij reiskoten van €0,45 per kilometer

voor meer informatie neem gerust contact met mij op.

0621639273

info@pimptfotoenframe.nl

www.pimptftooenframe.nl

pimptfoto

LUXE USB STICK

(GEPERSONALISEERD)
GRATIS


