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Jullie trouwen

Van harte proficiat, in deze bundel vinden jullie mijn aanbod
van verschillende pakketten om jullie huwelijk in beeld te
brengen. Alle pakketten zijn exclusief fotoalbum, deze
prijzen zijn op aanvraag.

Achteraan deze bundel zijn er twee stress verlagende tools
ter beschikking die de planning van jullie huwelijk
makkelijker maken.

Het gaat om een dagplanning en een checklist voor alles
wat er bij een huwelijk komt kijken. Je kan alles
rechtstreeks in de pdf invullen en opslaan, gen excel of
word nodig. Wil je met mij samenwerken dan kan je mij de
ingevulde pdf bezorgen en heb ik meteen ook jullie
dagplanning digitaal bij de hand.



PAKKET 1 --- 2,5u 310€

Dit pakket omvat:

• Fotoshoot op locatie alleen of met getuigen en familie

Besprekingsmoment / kennismaking vooraf mogelijk zowel
online als persoonlijk.

Mogelijke extra kosten:
0,35€/km vanaf 20km rond Rumbeke

Indien de locatie van de fotoshoot zich meer dan 20km van het wettelijk huwelijk bevindt zal
een verplaatsingskost zoals hierboven worden aangerekend.



PAKKET 3 --- 6uPAKKET 2 --- 4u 549€399€

Dit pakket omvat bvb:

• Bij de kapper

• Klaarmaken bruid & bruidegom

• Wettelijk huwelijk

• Fotoshoot

Besprekingsmoment / kennismaking vooraf mogelijk zowel
online als persoonlijk.

Dit pakket omvat bvb:

• Wettelijk huwelijk

• Fotoshoot op locatie alleen of met getuigen en familie

Besprekingsmoment / kennismaking vooraf mogelijk zowel
online als persoonlijk.

Mogelijke extra kosten:
0,35€/km vanaf 20km rond Rumbeke

Indien de locatie van de fotoshoot zich meer dan 20km van het wettelijk huwelijk
bevindt zal een verplaatsingskost zoals hierboven worden aangerekend.

Mogelijke extra kosten:
0,35€/km vanaf 20km rond Rumbeke

Indien de locatie van de fotoshoot zich meer dan 20km van het wettelijk huwelijk
bevindt zal een verplaatsingskost zoals hierboven worden aangerekend.



PAKKET 5 --- 10uPAKKET 4 --- 8u 849€710€

Dit pakket omvat bvb:

• Bij de kapper

• Klaarmaken bruid & bruidegom

• Wettelijk huwelijk

• Fotoshoot

Besprekingsmoment / kennismaking vooraf mogelijk zowel
online als persoonlijk.

Dit pakket omvat bvb:

• Bij de kapper

• Klaarmaken bruid & bruidegom

• Wettelijk huwelijk

• Fotoshoot

Besprekingsmoment / kennismaking vooraf mogelijk zowel
online als persoonlijk.

• Kerk / Ceremonie • Kerk / Ceremonie

• Receptie

Mogelijke extra kosten:
0,35€/km vanaf 20km rond Rumbeke

Indien de locatie van de fotoshoot zich meer dan 20km van het wettelijk huwelijk
bevindt zal een verplaatsingskost zoals hierboven worden aangerekend.

Mogelijke extra kosten:
0,35€/km vanaf 20km rond Rumbeke

Indien de locatie van de fotoshoot zich meer dan 20km van het wettelijk huwelijk
bevindt zal een verplaatsingskost zoals hierboven worden aangerekend.



PAKKET 6 - 12u 999€

Dit pakket omvat bvb:

• Bij de kapper

• Klaarmaken bruid & bruidegom

• Wettelijk huwelijk

• Fotoshoot

Besprekingsmoment / kennismaking vooraf mogelijk zowel
online als persoonlijk.

• Kerk / Ceremonie

• Receptie

• Desert aansnijden taart

Mogelijke extra kosten:
0,35€/km vanaf 20km rond Rumbeke

Indien de locatie van de fotoshoot zich meer dan 20km van het wettelijk huwelijk
bevindt zal een verplaatsingskost zoals hierboven worden aangerekend.

PAKKET 5 --- 14u 1199€

Dit pakket omvat bvb:

• Bij de kapper

• Klaarmaken bruid & bruidegom

• Wettelijk huwelijk

• Fotoshoot

Besprekingsmoment / kennismaking vooraf mogelijk zowel
online als persoonlijk.

Mogelijke extra kosten:
0,35€/km vanaf 20km rond Rumbeke

Indien de locatie van de fotoshoot zich meer dan 20km van het wettelijk huwelijk
bevindt zal een verplaatsingskost zoals hierboven worden aangerekend.

• Kerk / Ceremonie

• Receptie

• Desert aansnijden taart

• Openingsdans



PAKKET 8 --- 15u 1 299€

Dit pakket omvat bvb:

• Bij de kapper

• Klaarmaken bruid & bruidegom

• Wettelijk huwelijk

• Fotoshoot

Besprekingsmoment / kennismaking vooraf mogelijk zowel
online als persoonlijk.

• Kerk / Ceremonie

• Receptie

• Desert aansnijden taart

• Openingsdans

• Sfeerbeelden avondfeest

Mogelijke extra kosten:
0,35€/km vanaf 20km rond Rumbeke

Indien de locatie van de fotoshoot zich meer dan 20km van het wettelijk huwelijk
bevindt zal een verplaatsingskost zoals hierboven worden aangerekend.



Extra tools
Dagplanner en checklist



Stressless planning

Bij wijze van service bied ik jullie via deze folder graag enkele tools om de planning van jullie 
huwelijk met minder stress te laten verlopen, een beetje gezonde stress is natuurlijk 
onvermijdelijk. Voor een goede werking van de formulieren heb je Adobe PDF reader nodig, 
Gratis beschikbaar voor zowel, pc, android als iOS

De volgende tools heb ik voorzien:

- Checklist -
Deze handige tool stelt je in staat om af te vinken waar je reeds hebt aan gedacht en waar je nog 
aan dient te denken. Je kan er ook de gegevens invullen van alle partners die een betekenis hebben 
tijdens jullie dag, zoals de fotograaf, wettelijk huwelijk enz.
De lijst is nu zodanig opgesteld dat alle zaken, nodig voor een huwelijksfeest, reeds zijn opgelijst, al 
kunnen er natuurlijk voor jullie huwelijk extra zaken nodig zijn.
Vaak wordt een huwelijksfeest opgesplitst in twee dagen, om die reden zijn er twee versies van 
dagplanning voorzien.

- Dagplanning -
Eens de grote checklist is afgevinkt kan je beginnen met meer in detail jullie dagplanning in te 
vullen. Hier ben je ook heel vrij om open te laten wat niet van toepassing is. Aan de hand van deze 
planning kan je ook reeds aanvinken waar je een fotograaf bij wil en waar niet. Zo heb je direct een 
idee van het aantal uur dat je me nodig hebt en kan je zo een passend pakket kiezen. Vaak wordt 
een huwelijksfeest opgesplitst in twee dagen, om die reden zijn er twee versies van dagplanning 
voorzien.



Ryffelaerestraat 5 8800 Rumbeke - tel: +32 473 337 507 - kijkrond.beKijkRond - Checklist tool

CHECKLIST - KijkRond.be

Algemeen Ceremonie / kerkelijk huwelijk

Fotoshoot

Receptie

Avondfeest

Wettelijk huwelijk

Datum 1:
Datum Gegevens

Wettelijk huwelijk

Kerkelijk huwelijk /
ceremonie

Gegevens

Gegevens

Gegevens

Datum 2:

Trouwzaal:

Uitnodigingen
receptie:

Fotograaf:

Uitnodigingen
avondfeest:

Bruidsboeket:

Ringen:

Uitnodigingen:

Kostuum
bruidegom:

Catering:

Kledij
bruidskindjes:

Suitekledij:

Versiering
ceremonie:
Versiering
kerk:

Nummer
openingsdans:

Muziek voor
kerk /
ceremonie:

Geloften bruid:

Geloften
bruidegom:

Chauffeur:

DJ:

Trouwjurk:

Kapper:

Visagist(e):

Videograaf:
Ceremonie
meester:

Getuige
bruid:

Aangifte
huwelijk:

Getuige
bruidegom:

Gastenlijst:

Gastenlijst:

Locatie
ceremonie:

Thema
huwelijk:

Bedankjes
uitzoeken:

Bedankjes
uitzoeken:

Tafelschikking:

Locatie
fotoshoot:
Attribuut zoals
bvb een auto:



Ryffelaerestraat 5 8800 Rumbeke - tel: +32 473 337 507 - kijkrond.beKijkRond - Dagplanner tool

DAGPLANNER - KijkRond.be

Opstaan en stevig ontbijt:

Bruid: Tel:

Bruidegom: Tel:

Vertrek naar fotoshoot:

Kapper bruid:

Fotoshoot familie en
getuigen:

Voorbereiding /
versiering voor
ceremonie of kerkelijk
huwelijk

Fotoshoot bruidspaar:

Kapper bruidegom:

Lunchpauze:

Visagist(e) bruid:

Vertrek naar de kerk /
Ceremonie locatie:

Aantrekken trouwkleed:

Kerkelijk huwelijk /
Ceremonie:

Vertrek naar stadhuis:

Desert / aansnijden
bruidstaart:

Openingsdans:

Avondfeest:

Wettelijk huwelijk:

Sketches /
speeches vrienden
of familie:

Bruidegommet
bruidsboeket - ophaling
bruid:

Diner / Buffet:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Van

Datum:

Tot
Foto-/Videograaf

gewenst adres of contactgegevens Km

Klaarmaken bruidegom:

Vertrek naar feestzaal:

Ontvangst gasten en
receptie:



Proficiat
Op naar een geslaage dag

KijkRond
Diederik Bailleul
Ryffelaerestraat 5
8800 Rumbeke

diederik@kijkrond.be

Tel: +32 473 337 507
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