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Love Motion bestaat uit een creatief team
die allen dezelfde passie hebben:
Jullie mooiste momenten vastleggen.

Over ons
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EEN CREATIEF TEAM...

Wij hechten veel belang aan een
persoonlijke samenwerking waarin
jullie wensen centraal staan.

Arnaud - Videograaf

Nele - Videograaf

Reinout - Fotograaf

OVER ONS 

Amber - Fotograaf
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Over ons
ONZE KWALITEITEN...

SPONTAAN & DISCREET

Wij weten maar al te goed hoe
stressvol een trouwdag kan zijn... 
Onze foto- en videografen zorgen er
daarom voor dat alles zo spontaan
mogelijk gebeurt, zodat jullie ten
volle kunnen genieten.

DYNAMISCH & VERNIEUWEND

Wij investeren voortdurend in de
nieuwste kennis en technieken
(drone, lenzen, geluidmateriaal...) om
de best mogelijke prijs-kwaliteit te
kunnen garanderen.
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Fotografie
WIJ DOEN HET MET LIEFDE...

FOTOGRAFIE 3

ONZE TARIEVEN?
>> P8.



NATUURLIJKE NABEWERKING

OOG VOOR DETAIL

PERSOONLIJKE AANPAK

Ieder koppel is uniek bij ons. Wij vinden
het belangrijk dat we vooraf een
duidelijk beeld hebben van jullie
specifieke wensen en volledig op de
hoogte zijn van jullie dagplanning.

Het is vanzelfsprekend dat wij alle
belangrijkste momenten in beeld
brengen van de opmaak en first look
tot het ja-woord en de openingsdans.
Maar daarnaast proberen wij ook de
klemtoon te leggen op de kleinere
details.

Na jullie trouwdag verzorgen wij de
nabewerking en kleurcorrectie van alle
gemaakt foto's. We behouden het liefst
zoveel mogelijk de oorspronkelijke
kleuren.

Zwart-wit foto's worden ook telkens in
kleur aangleverd.
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Videografie
WIJ DOEN HET MET LIEFDE...

VIDEOGRAFIE 5

ONZE TARIEVEN?
>> P8.



PRACHTIGE HERINNERING

DRONE OPNAMES

SAME DAY EDIT

Film kan als geen ander medium
emoties overbrengen. Jullie trouwfilm
is een prachtige herinnering aan  jullie
mooiste momenten en doet jullie nog
jaren wegdromen...

Onze compacte drone zorgt voor een
uniek perspectief. Deze luchtbeelden in
combinatie met de gemaakte camera
beelden typeren onze dynamische
films.

Naast de trouwfilm zelf verzorgen wij
(indien de timing dit toelaat) reeds op
de dag zelf een mini edit met de
hoogtepunten van jullie dag. Dit zorgt
gegarandeerd voor enthousiasme en
entertainment bij jullie gasten!
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Foto-    Videografie
EEN UNIEKE COMBINATIE...

Onze foto- en videoformules zijn zowel
afzonderlijk als in een combinatie te boeken.

Het grote voordeel bij deze combinatie
formule is dat de foto- en videograaf als een
team werken en de stijl van de fotoreeks en
trouwfilm op elkaar zijn afgestemd.

Bovendien kennen wij ook een korting toe op
deze combinatie. (Zie  pag. 8 - tarieven).
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Onze tarieven
EEN VASTE FORMULE OF OP MAAT...

- 8u aanwezig

- ±400 Bewerkte foto's

- Online galerij 

- Mini foto album

- Fotoshoot dag zelf

- Incl. transportkosten 
  

Fotografie

LUXE

DELUXE

€1150 €1350 €1550

LUXELOVE

Extra opties Afwerking

- Engagement shoot
- 2de fotograaf
- Pakket op maat...

   Prijs op aanvraag

- Foto album
- Foto prints
- Canvas...

   Prijs op aanvraag
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- 10u aanwezig

- ±500 Bewerkte foto's

- Online galerij 

- Mini foto album

- Fotoshoot dag zelf

- Incl. transportkosten 
  

- Volledige dag 

- ±600 Bewerkte foto's

- Online galerij 

- Mini foto album

- Fotoshoot dag zelf

- Incl. transportkosten 
  



- 8u aanwezig

- High-end Trouwfilm

- Same Day Edit

- Audio opname

- Dronebeelden

- Incl. transportkosten

Videografie

LUXE

GOUD

€950 €1150 €1350

ZILVERBRONS

Foto + Video

Bij het boeken van een foto- en videopakket
wordt 15% korting gegeven.

 
 

Bijvoorbeeld: Deluxe + Goud
Bij deze combinatie zijn de foto- en videograaf
de volledige dag aanwezig, all-in voor €2465
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- 10u aanwezig

- High-end Trouwfilm

- Same Day Edit

- Audio opname

- Dronebeelden

- Incl. transportkosten

- Volledige dag

- High-end Trouwfilm

- Same Day Edit

- Audio opname

- Dronebeelden

- Incl. transportkosten



Bedankt voor uw interesse!

Zitten jullie nog met vragen over onze
werkwijze, tarieven, beschikbaarheid?

 
Aarzel zeker niet om ons te mailen of een 

vrijblijvend gesprek in te plannen! 
Misschien tot binnenkort...

Vriendelijke groeten,
Love Motion

INFO@LOVEMOTION.BE    -   WWW.LOVEMOTION.BE   -   0495 27 51 61


