
I said yes!
Are you looking for a wedding

photographer? let's see...

Sanopho
Weddingphotography

S A S K I A  N O T E N



About Sanopho

Mijn naam is Saskia Noten, 25 jaar jong en

ik sta vol enthousiasme in het leven. Niets houdt mij tegen en ik pak

alles met volle 200% aan. Niets is voor mij te veel of te gek. Ik ben een

creatief, rustig (soms druk) en enthousiast persoon, die altijd naar haar

gevoelens luistert. Als je aan mensen vraagt, waar ze Saskia aan

herkennen, dan zullen zij zeggen: "aan haar enthousiasme". Ook ben

ik harstikke dol op onze 2 honden "Ace & Dushi". Gek genoeg was ik

vroeger doodsbang voor honden en kan nu niet meer zonder hen!

Vroeger werkte ik fulltime als kapster, maar ik ben uiteindelijk toch

mijn hart gaan volgen en 200% in mijn hobby gedoken om daar nu

mijn werk van te maken.

S A S K I A  N O T E N  P H O T O G R A P H Y



WHAT TO EXPECT ?

Sfeer impressie Spontaniteit Details



My work

Wat kan je van mij verwachten als je mij boekt als jullie bruiloft fotograaf?

Ik ben heel energiek en enthousiast en zie daarom snel alle momenten die er op zo'n

dag gebeuren. Kleine dingen, zoals tranen bij de gasten tot spontante momenten,

weet ik altijd vast te leggen. Mijn enthousiasme overheerst dan ook op zo'n mooie

trouwdag. Een glimlach van oor tot oor en ik krijg geen genoeg van alle leuke

dingen die er gebeuren. Ik denk met jullie mee over details die belangrijk zijn voor

jullie of locaties voor de fotoshoot. Met een frisse blik en ervaring met tijdsruk, kijk ik

mee in jullie planning en geef ik tips over wat handig is voor de fotoshoot en de

familiefoto's. Zo'n dag hoort niet stressvol te zijn en daarom is het belangrijk dat je

genoeg tijd inplant voor alle momenten. Uit ervaring kan ik je vertellen dat een te

strak schema gaat zorgen voor stress en zo kan je niet lekker genieten van de dag.

Op de volgende pagina geef ik jullie nog wat extra tips hierover.
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Waarom geen strak schema? 

Uit ervaring weet ik dat een te strakke planning zorgt voor stress, stress en

nog eens stress. Op zo'n dag loopt alles altijd wel wat uit. Je vergeet iets,

waardoor je op en neer moet rijden, er gaat iets kapot, waardoor je last

minute iets nieuws moet regelen of er komt iets tussen en je wilt even een

momentje met je vrienden/familie. Dat kan allemaal gebeuren op een

bruiloft, dus wanneer een planning dan tot de puntjes strak gepland is,

gaat alles sowieso uitlopen, waardoor je uiteindelijk alleen maar loopt te

haasten. Niet fijn om te moeten rennen op je hoge hakken, toch? Precies!

Daarom raad ik jullie aan om overal ruim de tijd voor te nemen. Liever tijd

over, zodat jullie iets kunnen eten of met je vrienden/familie kletsen en

vooral van alle mooie momenten kunt genieten.



Ruimdenkend

Tijdens een kennismakingsgesprek neem ik alle opties met jullie door, bekijken wij

samen de locatie van de bruiloft en bespreken wij wat voor shootlocatie jullie in

gedachten hebben. Vinden jullie alles mooi en kan je niet kiezen? Dan gooi ik mijn

meest toffe locaties over de tafel en gaan we samen kijken wat bij jullie aansluit.

De loveshoot vindt meestal plaats dicht bij de locatie of op de locatie zelf,

maar mocht je nou niet helemaal fan zijn van dat gebied en wil je niet te ver

rijden, omdat je anders in tijdnood komt? Dan kunnen jullie er ook voor kiezen

om de dag erna of twee dagen erna lekker met het gouden uurtje op de meest

mooie locatie de shoot te plannen. 

Guess what? Dit zit gewoon bij mijn prijs inbegrepen, dus geen zorgen dat daar

extra kosten voor bij komen! Maar er valt toch een last van je schouders als je

kan doen en laten met de loveshoot wat je graag wilt en je niet gebonden hoeft

te voelen aan de tijd en locatie!



 

 

 

INVESTMENT

 €1110,- 
 

Inbegrepen in de prijs:
* Kennismakingsgesprek

* De mooiste foto's +- 300 op een usb stick in een
mooie leren fotocase met een paar geprinte foto's 

* Mini trouwalbum 10x10 (+- 16 pagina's) 
* Personal online gallery met toegang tot al jullie

foto's 
* Reiskosten tot 50 km 

* Touch-up gesprek binnen 4-6- weken voor de
bruiloft

 
 
 
 
 

Bronze 6 uur  

 

 

€1899,-
 

Inbegrepen in de prijs:
* Kennismakingsgesprek

* De mooiste foto's +- 300 op een usb stick in
een mooie leren fotocase met een paar geprinte

foto's 
* Mini trouwalbum 10x10 (+- 16 pagina's) 

* Personal online gallery met toegang tot al jullie
foto's 

* Reiskosten tot 50 km 
* Touch-up gesprek binnen 4-6- weken voor de

bruiloft
 
 

Silver 10 uur

Liever op maat gemaakt?
Dat kan! Ik maak graag een offerte op

maat wanneer jullie meer of minder uur

fotografie willen boeken.

 

 

 

€2340-
 

Inbegrepen in de prijs:
* Kennismakingsgesprek

* De mooiste foto's +- 300 op een usb stick in
een mooie leren fotocase met een paar geprinte

foto's 
* Mini trouwalbum 10x10 (+- 16 pagina's) 

* Personal online gallery met toegang tot al jullie
foto's 

* Reiskosten tot 50 km 
* Touch-up gesprek binnen 4-6- weken voor de

bruiloft
€ 2 7 . -  

 
 

Gold 14 uur

De pakketten zijn uit te breiden met:
* Trouwalbum vanaf €110,97.-

* Second shooter €650,-
 



album
Een trouwalbum is een mooi pareltje om later uit de kast te halen en samen terug te kijken op een fantastische dag.

Want hoe vaak scrol jij door je oude foto's op de laptop? Ik roep steeds dat ik mijn foto's moet gaan uitzoeken en

terugkijken, maar ik betrap mezelf erop dat ik dit dus nooit doe! Ik pak veel sneller mijn oude fotoboeken uit de kast

en blader daar fijner doorheen. Dit geld dus ook voor jullie mooie trouwfoto's, want die usb stick met foto's moet je

dan weer in de laptop stoppen, laptop aanzetten en bladeren. Een fotoboek kijkt gewoon zoveel fijner en daar kijk je

ook sneller even in met je vrienden en familie. Het album zit niet standaard in mijn pakket omdat er zoveel

verschillende soorten en maten zijn, dat ik deze keus open laat voor na de bruiloft. Een trouwalbum is dus een

waardevolle toevoeging om de dag nog meer compleet te maken. 

In een trouwalbum zitten ongeveer 50 foto's van jullie trouwdag. Deze foto's stel ik in een mooie volgorde op in het

album. Liever zelf alle foto's uitkiezen? Dat kan ook! Jullie mogen jullie 50 favorieten foto's doorgeven die ik in het

album verwerk. Wanneer ik het album in elkaar heb gezet, stuur ik een online overzicht door en mogen jullie 15

correcties doorgeven. Dit kunnen correcties zijn van de volgorde of toch liever een andere foto. Hebben jullie meer

als 15 correcties, dan komt er per correctie €7,50 bovenop. De prijzen van de trouwalbums beginnen van af €110,97.

Er is namelijk zoveel keus en zoveel opties voor een album dat ik die prijsindicatie pas precies kan geven wanneer

het helemaal duidelijk is hoe en wat jullie willen. Dit bespreek ik altijd nog in het kennismakingsgesprek. 



LETS MEET!

Graag nodig ik jullie uit voor een

vrijblijvend gesprek om samen rond de tafel te

zitten om elkaar beter te leren kennen. Zo weten

jullie precies wie het meisje achter Sanopho is en

kunnen we kijken of er een match is.



06 41 50 72 72 

info@sanopho.nl

Contact:

http://sanop.nl/

