jullie zijn verloofd
gefeliciteerd!
Dromen jullie van een in�eme bruilo� of elopement vol liefde
op een prach�ge buitenloca�e of op jullie favoriete plekje
ergens op de wereld? Een ontspannen dag of weekend,
waarbij jullie het feest der liefde vieren op een manier die bij
JULLIE past? Een bruilo� met een hoop mooie details en
personal touches die jullie al die �jd voor ogen hadden? En zijn
jullie op zoek naar een fotograaf die jullie liefdesverhaal
verteld aan de hand van lichte, roman�sche foto’s die �jdloos
zijn? Dan zijn we zeker een match! :)
Mijn s�jl valt te omschrijven als speels, elegant en ar�s�ek.
Grenzeloos en puur. Oog voor detail. Vol emo�e. Beelden die
je raken en terugbrengen naar dat intense moment waarop je
hart wat sneller klopte. Die ene aanraking. Zijn belo�e. Haar
traan. Jullie verhaal vastgelegd op de meest s�jlvolle manier.
Ik werk voornamelijk met daglicht in de natuur, dit draagt bij
aan de sfeer van de beelden. Zachte kleuren en een ﬁjne
korrel.

THE REAL LOVE STUFF.
THE PERFECTLY IMPERFECT.
THE MESSY AND THE BEAUTIFUL.
LET’S CREATE SOMETHING TOGETHER.

HEYO!

Ik ben Linda Geerts, een ﬁne art fotograaf.
Mijn verhaal is niet het zoetsappige verhaal van een meisje,
een camera en liefde op het eerste gezicht. Het is een verhaal
van een vrouw die al�jd verlangt naar pure schoonheid,
avontuur en crea�viteit. Gefascineerd raak ik door mensen en
hun persoonlijke verhaal. De connec�e tussen mensen, de
liefde en verbondenheid. Ik geniet intens als ik dit van dichtbij
mag vastleggen, het maakt mijn werk zo ontze�end bijzonder.
Een vrije geest, globetro�er, dagdromer, crea�eve
perfec�onist, plaatjesdenker, healty foodlover, designliefhebber… woorden die mij omschrijven. Getrouwd met mijn
hubby in het idyllische Toscane, Italië. Ik houd van dansen,
wilde bloemen, mensen, kampvuurtjes en muziek. Mijn
paspoort staat vol met stempels (in diverse landen gewoond,
gewerkt en gereisd) en mijn muren vol herinneringen. Ik ben
iemand die in het diepe springt, mijn hart volgt, wat ervoor
zorgt dat ik volop kan genieten van al dat moois wat op mijn
pad komt. Hopelijk maken jullie hier deel van uit!

investering

€ 100,- korting als je boekt via Lach je Lens

Elke bruidsreportage is inclusief:
Kennismakingsgesprek of Skype date
30% kor�ng op love/engagement shoot
Mini ﬁne art album voor bruilo�en vanaf 6 uur
Persoonlijke online gallery voor familie en vrienden
Luxe USB s�ck met alle bewerkte foto’s in hoge resolu�e
Loveshoot op dé grote dag
Foto’s worden geleverd binnen 7 weken
BTW & reiskosten binnen NLD
• Uren dienen aaneengesloten geboekt te worden.
• Uitbreiden kan in overleg voor € 100,- extra per uur. 25 foto’s
per uur extra.
• Minder uren? Dit is mogelijk voor bruilo�en op een MA, DI of
WO of bruilo�en die 2 maanden na boeking plaatsvinden.
• Mocht je een bruilo� over het weekend verdelen dan hoor ik
graag jullie plannen en maak ik aan de hand daarvan een
oﬀerte op maat.

destination weddings & elopements
Een in�eme bruilo� in Scandinavië, landelijk trouwen in Frankrijk, samen op avontuur in IJsland... Er zijn zoveel prach�ge landen om elkaar het JA-woord te geven. En
waarom ook niet? Het is jullie dag en die vier je precies zoals jullie zelf willen!
Reizen hee� mijn hart en het is dan ook een droom die uit komt om mijn twee
passies te combineren: de liefde in het buitenland fotograferen. Ik ga ontze�end
graag mee met jullie op avontuur! Niets is te gek, niets is onmogelijk, we'll simply
make it happen! :) Laat me een berichtje achter en vertel me alles over jullie
plannen. Ik hanteer speciale tarieven voor des�na�on weddings, -elopements
en -loveshoots.
Good to know, ik spreek naast Nederlands
ook vloeiend Engels en Spaans.

albums
Trouwalbums zijn de kers op
de taart. Er zijn verschillende
maten verkrijgbaar. Het
album wordt geprint op
hoogwaardig fotopapier en
hee� mooie lay-ﬂat
pagina's. Wil je meer
informa�e over prijzen en
alle mogelijkheden? Neem
contact met mij op.

loveshoot
Als jullie mij boeken als bruidsfotograaf krijgen jullie een mooie
kor�ng van 30% op een loveshoot. Dit omdat het heel ﬁjn is om
vertrouwd te raken met mij en de camera. Ik heb ervaren dat
dit zorgt voor een ontspannen bruidspaar. Zo kunnen jullie
alvast wennen aan mijn werkwijze, hoe ik jullie aanstuur en wat
voor foto’s jullie kunnen verwachten. En je zal merken, dan gaat
alles helemaal vanzelf op jullie bruilo�.
Deze foto’s kunnen jullie natuurlijk voor allerlei doeleinden
gebruiken. Save the date of de uitnodiging? Of willen jullie ze
misschien gebruiken als decora�e op jullie feest? You name it!
€ 225,- / 1,5 SHOOTINGTIJD
€ 157,- (30% kor�ng)

trash the dress shoot
Al�jd al eens gedroomd om in het zand te rollen of in de zee te
springen met jullie trouwkleding? Dat kan. We beginnen
schoon en eindigen vuil of nat. Laat jullie crea�viteit de vrije
loop gaan!
€ 225,- / 1,5 SHOOTINGTIJD
* De prijzen zijn inclusief BTW en exclusief reiskosten (€ 0,35 per kilometer
vanaf Breda).

wij willen jou als fotograaf!
YAY! Dan nodig ik jullie graag uit voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek bij mij thuis of via skype. Dan kunnen we
elkaar beter leren kennen en onze vragen stellen. Ik kan niet
wachten om jullie verhaal te horen en samen te ondervinden
of ik de juiste persoon ben om jullie prach�ge dag(en) vast te
leggen. Het is belangrijk dat jullie je comfortabel voelen bij je
fotograaf. Alleen dan kun je jezelf zijn, en dat is de allermooiste
versie van wie je bent.
Indien jullie na onze 'date' nog steeds volmondig JA zeggen
staat jullie trouwdatum dikgedrukt in mijn agenda, en komt
daar niets of niemand nog tussen! Ik vraag een aanbetaling van
€ 250,- en als deze is voldaan ben ik oﬃcieel jullie bruidsfotograaf. Hoera! Nog vóór de bruilo� ontvangen jullie van mij
de res�actuur.
In de aanloop naar jullie big day kunnen we eventueel een
loveshoot plannen en kunnen jullie al�jd bij mij terecht voor
vragen. Ik kijk er naar uit om met elkaar te genieten van jullie
bruilo�, terwijl ik de liefde die ik zie en voel vastleg op beeld.

CONTACTDETAILS
hello@lindageerts.com
www.lindageerts.com

FULLY BOOKED FOR 2018
Maar nog genoeg ruimte voor bruilo�en in 2019!

