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Hey, aangename kennismaking! 
Ik ben Elvire. 

Sinds een jaar of 10 ben ik freelance fotograaf.
Beste beslissing van mijn leven! 

Uiteraard weet ik technisch wat ik doe, werk ik met
meerdere professionele toestellen en back-up
lenzen. Maar  véél belangrijker om over te
vertellen, is mijn aanpak. 

Als jullie fotograaf stel ik mij nergens opvallend of
aandachttrekkend op, maar toch ben ik overal
aanwezig en scan ik voortdurend de omgeving op
interessante momenten.

Foto's van den bompa die in slaap viel tijdens de
receptie? Foto's waarop je de zon op je huid kan
voelen? Foto's waarvan je niet eens wist dàt ik ze
nam. Ik maak ze allemaal. Indien nodig, wring ik
mezelf daarbij in tal van bochten om hét beste
shot te maken en op de best mogelijke manier het
verhaal van jullie trouw te vertellen. 

Jullie ontroering te zien wanneer jullie nadien jullie
trouwalbum doorbladeren,  dat vind ik priceless.
Daarom vind ik het zo een eer om jullie
trouwfotograaf te mogen zijn!

Ik ben als die stille, fijne vriend waar je op kan
rekenen, waarbij je effe kan uitblazen tijdens jullie
portretshoot, waarmee je samen kan lachen en die
van dichtbij samen met jullie de dag beleeft. 

Love Tales by Elvire
 

G E F A S C I N E E R D  D O O R  M O O I  L I C H T .  N O O I T  U I T G E K E K E N  O P  P U R E  M O M E N T E N .

Woont samen met Dirk
in Antwerpen 

 
Werkt best op 1 koffie per dag

 
Houdt van film- en 

kostuumgeschiedenis
 

Favoriete reisbestemmingen
Italië en Engeland 



Voelen dat jullie elkaar intens graag zien en dat jullie de liefde willen vieren, op jullie
eigen manier. Of dat nu in een klassieke setting is, een tenthuwelijk in de natuur... Of
je nu trouwt in intieme kring (een 'micro' wedding) of XXL wil feesten met de grootste
vriendenkring ooit. You do you. Het is jullie dag. Dat deze bij jullie past, is wat telt.

Weten dat jullie op me vertrouwen om jullie vlotjes doorheen jullie fotosessie te
loodsen, zodat het niet eens aanvoelt of jullie aan het poseren zijn. Mensen op hun
gemak stellen voor mijn lens, doe ik graag en maakt mij gelukkig.

Horen dat jullie heel bewust kiezen voor een dagverloop met tijd en ruimte om te
genieten van het moment. Jullie willen beleven en vieren, niet geleefd worden.

Waardoor ik echt met hart en ziel jullie huwelijk fotografeer? 

Intimate storyteller
 

Koppels die me over hun ideeën voor hun ceremonie vertellen en waarbij ik nu al
weet dat er pakkende woorden en misschien zelfs tranen van blijdschap en
ontroering zullen volgen bij jullie en/of bij de gasten bij jullie ceremonie.
Romantische ziel? Check! 

Koppels die mij laten meeduiken in hun verhaal. Dit resulteert in de mooiste foto's! 



Op de USB-stick ontvangen jullie
de volledige fotoreportage zowel in
groot jpeg-formaat (mooie
printkwaliteit) als in klein jpeg-
formaat (makkelijk door te sturen
of te delen op jullie social media)

minimaal 3 uur 
maximaal 16 uur 

MINI: 10x10 cm
MEDIUM: 19x19 cm
DELUXE: 30x30 cm

DIEPDRUK / GOUDDRUK. Jullie
voornamen, datum of een logo op
de kaft. Deze optie is mogelijk voor
elk albumformaat.
LUXE BEWAARDOOS. In dezelfde
uitvoering als jullie MEDIUM  of
DELUXE album.

Alle trouwreportages worden geleverd
met album én USB-stick 

Aantal uren reportagetijd 

Het gaat standaard om doorlopende
uren beschikbaarheid.

Keuze uit 3 albumformaten

Extra albumopties 

Trouwreportages
 



Trouwreportages
 

De keuze van het aantal uur reportagetijd in combinatie met het door jullie gewenste
albumformaat, bepalen de prijs. Hierbij een handig overzicht.



Het MINI album (10x10 cm) is een
stoefboekje dat je in de handtas kan
meenemen. Bij MINI albums kies ik zelf
een mooie mix aan foto's (geen
feedbackronde) en dit boekje wordt
opgeleverd met linnen kaft. 

Bij het MEDIUM en DELUXE
albumformaat is de lay-out en
feedbackronde wel inbegrepen. Het is
steeds een tijdloos ontwerp, op basis
van jullie favoriete foto's. Bij deze twee
grotere formaten kan je de kaft kiezen
uit een brede waaier aan linnen en
faux leather. Diverse kleuren.

Trouwreportages
 

De in deze brochure vermelde prijzen
voor trouwreportages zijn inclusief
BTW, maar exclusief reisonkosten
vanuit Antwerpen-centrum aan 0,35
euro/km. Voor huwelijken op verre
locaties of in het buitenland  bekijken
we reisonkosten en verblijf in onderling
overleg. 



Wil je net helemaal geen eindeloos, groots feest met handjes schudden, kopzorgen over
tafelschikking, geloften moeten uitspreken voor àl jouw vrienden en familie? 

Dan is een elopement misschien net wat jullie zoeken. Dit betekent letterlijk met jullie
tweetjes naar een speciale plek trekken (al dan niet in 't geheim) en kiezen voor de
essentie: jullie twee die ja zeggen tegen elkaar. 

Elopements
 

Het knappe aan elopements is dat eigenlijk alles mogelijk is. Een klimtocht naar een
besneeuwde bergtop, een weekend in onze eigen mooie Ardennen, een tête-à-tête
onder de boom in het park waar jullie voor het eerst hand in hand liepen en kusten, op
blote voeten op een idyllisch of exotisch strand bij zonsondergang, … Jullie bepalen waar
we naartoe trekken. Ik zorg voor onvergetelijk mooie souvenirs. 



Bonus: op jullie elopement is er echt àlle tijd en vrijheid voor mooie, unieke foto's die
anders niet realiseerbaar zouden zijn. Als jullie ogen gaan fonkelen bij de gedachte aan
dit alles, dan luister ik graag een keer naar jullie enthousiaste / wilde / romantische
plannen! 

Psst. Sommige koppels nemen tòch enkele superspeciale gasten mee. 
Jouw ja-woord, jouw keuzes. Volg je hart. 

Voor elopements werk ik steeds met offerte op maat. 

Elopements
 



In aanloop naar jullie huwelijk is het
een topidee om een koppelshoot te
doen. 

Het is om te beginnen gewoon écht
heel leuk om te doen. Je viert er de
liefde mee en dat kan je nooit genoeg
doen. 

Je kan er mee pronken op jullie
uitnodigingen of feest (en uiteraard
aan jullie eigen muur thuis). 

Het kan wie zich onwennig voelt bij het
idee om voor de lens te staan, in één
klap verlosen van dat vervelende
stressgevoel, omdat je tijdens de shoot
zal ervaren dat het écht oké is om
gewoon jezelf te zijn voor de lens (en je
nadien niet kan ontkennen dat je best
goed op die foto's staat). 

Het levert geweldige souvenirs op en
het rendeert op je trouwdag zelf
omdat je me al durft te vertrouwen
met die camera en we dus spontanere
en betere foto's zullen verkrijgen. 

Kortom, een verlovingsshoot is echt
een aanrader. 
 

Love shoots
 



Love shoots
 

WAT MAG JE VERWACHTEN? 
 

Een fototrip van 90 minuten op een plek die bij jullie past. In de stad of in de natuur of op een
voor jullie speciale locatie (bijvoorbeeld op de trein als jullie elkaar daar hebben leren kennen).

 
Ter voorbereiding wissel ik met jullie, via telefoon of videocall, tips

en outfit / moodboard info uit. Zo komen jullie helemaal ontspannen naar jullie shoot.
Doorheen de shoot zelf begeleid ik jullie ten slotte met alle plezier van A tot Z. 

 
 

STANDAARD LOVE SHOOT PAKKET
 

250 euro, inclusief BTW
Voorbereiding + Shoot van 90 minuten 

25 mooi nabewerkte digitale foto's, opgeleverd in kwalitatief, groot jpeg-formaat
Vrij van watermerk wat desgewenst de mogelijkheid biedt tot eigen fotoprints

 
DELUXE LOVE SHOOT PAKKET

 
575 euro, inclusief BTW

Voorbereiding + Shoot van 90 minuten 
40 mooi nabewerkte digitale foto's, opgeleverd in kwalitatief, groot jpeg-formaat

Vrij van watermerk wat desgewenst de mogelijkheid biedt tot eigen fotoprints
Professioneel album 19x19cm met 15 bladen

Inclusief lay-out en kaftkeuze (linnen of faux leather, brede waaier aan kleuren) 
 
 

Pakketprijzen exclusief reiskosten vanuit Antwerpen aan 0,35 euro / km
 



Extra services
 

DAYDREAM TURNED REAL 
 

Uniek geënsceneerde en/of tot in de
puntjes gestylede shoots. Door mijn

ervaring als artistiek fotograaf vind ik voor
jullie de meest speciale locaties, de

coolste props, ... Ik maak jullie
droombeeld waar. Let's do epic stuff! 

(BRIDAL) BOUDOIR
 

Een shootervaring die méér is dan foto's,
die toont dat je meer dan oké bent,

die jouw vrouwzijn viert.
 

Shoot only pakket: 250 euro
Deluxe pakket met album: 575 euro 

FAMILY LIFE
 

Ook later kan je nog bij me terecht voor
knappe foto's. Ik ben er trots op dat ik
voor heel wat van mijn trouwkoppels
ondertussen hun huisfotograaf werd. 

 
Belly shoot, newborn, day in the life...



Extra services
 

Knappe grote muurprints op diverse
materialen zoals dibond

(=rechtstreekse print op aluminium
voor een strakke look) 

Losse prints op lichtbestendig,
museumwaardig papier / barrietpapier

Stevig, houten losstaand fotoblok

Ronde dibond print op sokkel 

DRUKWERK
 

Want een geprint beeld
blijft extra speciaal.

 
Enkele voorbeelden van opties:

 

 

 

 

 
 
 

MAKE-UP & HAIRSTYLING
 

Ik werkte al met heel wat visagisten en
hair artists samen. Wens je dat ik een
offerte opvraag binnen mijn netwerk? 

 
Omschrijf me welke look je wenst en geef

ook jouw haarlengte en eventuele
allergieën mee door, om een gepast

prijsvoorstel te ontvangen. 



Mooie woorden van klanten
 

LYNN EN NIKLAAS 
 

Een fotografe die rust uitstraalt, met een
artistieke blik naar haar omgeving kijkt én
ruimte laat voor eigen ideeën en humor,

wat wil je nog meer? 
 

Kortom, het was een hele fijne ervaring!

ANNELIES EN JORRYD
 

Haar beelden zeggen meer dan wat ik zou
kunnen neerschrijven <3 

 
Haar werk is subliem 

en zij heeft onze dag onvergetelijk
gemaakt!

MARYSA EN PIETER
 

Telkens ik onze foto's herbekijk, krijg ik
een zalig gevoel. Elvire heeft echt talent

om de sfeer van het feest in een beeld te
vangen!

 
Zo blij met al die visuele herinneringen.



Secure your date
 

Contacteer me om eerst en vooral zeker te zijn of ik nog beschikbaar ben op jullie
datum. Koppels leggen vaak 1 à 2 jaar op voorhand hun belangrijkste
trouwleveranciers zoals hun feestlocatie en fotograaf vast. 

Vertel me hoe jullie ideale huwelijk er uit ziet. Ik ben heel benieuwd om jullie verhaal
en jullie wensen te kennen! Laat ons even samenzitten met een koffie of iets anders
erbij. Je kan tijdens onze babbel al je vragen op mij afvuren. Jullie kunnen albums
doorbladeren en we kunnen al meteen mooie fotoplannen smeden samen! 

Next step? Save the date! Dit doen julie door het contract voor jullie trouwfotografie 
 te ondertekenen en een voorschot over te maken.

Enjoy the ride! Ik ben altijd in om ideeën mee te bespreken en om toffe collega
trouwleveranciers te tippen. 

WWW.LOVETALES.BE
WWW.INSTAGRAM.COM/LOVETALESBYELVIRE
WWW.FACEBOOK.COM/LOVETALESBYELVIRE

 
ELVIRE VAN OOTEGHEM

INFO@ELVIREVANOOTEGHEM.BE
+32 (0)494/75.88.14



FEATURED ON 


