Mijn werkwijze en
			en andere informatie

Meer over mij
			en mijn stijl
Mijn naam is Robin Polderman en ik ben een enthousiaste fotografe met oog voor detail.
Ik fotografeer ondertussen alweer 7 jaar. Ik ben begonnen met het fotograferen van dieren, maar al gauw wilde ik ook graag mensen op de foto zetten.
Na een tijdje werd ik een paar keer gevraagd om een bruiloft te fotograferen, maar kon
ik dat wel? Zou ik daar wel goed genoeg voor zijn? Ik vond het echt een ontzettend
spannende stap, maar ben ook ontzettend blij dat ik het toch gedaan heb, want wat is
het leuk om zo’n mooiste dag uit iemands leven vast te leggen! De details van de dag,
de aankleding, de emoties en alle mensen die dichtbij jullie staan.
Mijn stijl is licht, romantisch en sfeervol. Ik hou van detail foto’s, maar ik vind het ook
ontzettend belangrijk om alle emoties en jullie gasten vast te leggen naast uiteraard jullie
liefde voor elkaar en alle andere bijbehorende dingen die op jullie dag voorbij komen.
Spreekt mijn stijl jullie aan en worden jullie blij van mijn foto’s?
Je kunt altijd contact opnemen via: robin@polderman-photography.com voor meer
informatie of een kennismakingsgesprek met mij en mijn assistent-fotografe.
Wie weet tot snel!

Over mijn
			werkwijze
Natuurlijk ben je ontzettend benieuwd hoe ik te werk ga en dat is logisch!
Zoals je al hebt kunnen lezen vind ik het heel belangrijk om emoties en details vast te
leggen. Om dit zo goed mogelijk te doen heb ik mijn vaste assistent-fotografe die vrijwel
elke bruiloft met mij mee gaat. Dit zorgt ervoor dat ik geen enkel moment zal missen,
als ik mij richt op jullie trouwen tijdens de ceremonie richt zij zich op jullie gasten en hun
emoties. Eigenlijk krijg je dus 2 fotografes voor de prijs van 1! Daarnaast proberen wij
ons zo onzichtbaar mogelijk op te stellen zodat je niet de hele tijd het gevoel hebt op de
foto gezet te worden en jullie geen last van ons hebben. Uiteraard kun je mij ook boeken
zonder dat zij meekomt, geef dit dan graag van tevoren even aan.
Mochten jullie speciale wensen hebben hoor ik dat natuurlijk graag zodat ik daar goed
op kan letten tijdens het maken van de foto’s. Het is handig om hier van te voren goed
over na te denken zodat alles vastgelegd kan worden als julie willen.
Tijdens een bruiloft is het ook leuk om wat groepsfoto’s te maken of middels een lijst
jullie gasten op de foto te zetten. Zo houd iedereen een mooie foto over aan de dag en
staan al jullie gasten sowieso op de foto!
Ook voor de loveshoot hebben wij altijd verschillende ideeen. Tijdens de vele mailtjes
die heen en weer gaan of het kennismakingsgesprek kunnen we het daar uiteraard al
over hebben!
Wil je van tevoren al graag weten hoe Ik tijdens een shoot te werk ga? Dat is natuurlijk
mogelijk! Je ontvangt 15% korting op een loveshoot/engagement shoot welke je nog
kunt gebruiken voor jullie grote dag! Zo kunnen jullie ook alvast een beetje wennen aan
mij en aan de camera. En wil je graag dat mijn assistent-fotografe ook aanwezig is? Dan
kan dit altijd besproken worden.

Wat ga je
			ontvangen?
Als jullie grote dag is geweest en ik weer naar huis ben gegaan met mijn camera ga ik
aan de slag met jullie foto’s en probeer ik deze natuurlijk zo snel mogelijk bij jullie af
te leveren.
In de week na jullie bruiloft ontvangen jullie alvast een preview van de foto’s van verschillende momenten van jullie dag. Zoals bijvoorbeeld de loveshoot, de ceremonie, de
aankleding en het feest. Dit zullen 10 foto’s zijn. Daarna ga ik hard aan het werk en zal
ik zo snel mogelijk de gehele fotoserie afronden en komt deze jullie kant op! Binnen 3 tot
6 weken zullen jullie alle foto’s op hoge resolutie en zonder logo in huis hebben.
Jullie krijgen de foto’s op een mooie gepersonaliseerde USB stick via de post. Uiteraard
leuk verpakt! Heb je gekozen voor meer dan 4 uur fotografie? Dan ontvangen jullie ook
een gratis harmonica miniboekje met 6 tot 8 foto’s! Een leuke herinnering aan jullie
mooie dag.
Zijn jullie blij met de foto’s en willen jullie ook graag een mooie trouwalbum bestellen
zodat jullie deze altijd kunne terugkijken of aan vrienden en familie kunnen laten zien?
Of willen jullie bijvoorbeeld een foto op hout of canvas laten afdrukken zodat deze aan
de muur kan hangen?
Dan is er echt nog van alles mogelijk en kunnen jullie nogmaals contact opnemen! Hier
hoeven jullie natuurlijk niet meteen over te beslissen en hebben jullie alle tijd voor. Het
is altijd mogelijk om achteraf nog eens af te spreken om de demo albums in te kijken
of een pdf met meer informatie aan te vragen zodat jullie hier nog eens rustig op jullie
gemak naar kunnen kijken.

Ben je enthousiast en
			 wil je mij boeken?
Hartstikke leuk! Ik kijk nu al uit naar jullie grote dag en vind het een eer om jullie dag
vast te mogen leggen!
Uiteraard wil ik graag kennis met jullie maken en kunnen we een afspraak inplannen
voor een kennismakingsgesprek. Ik ben hartstikke benieuwd naar jullie verhaal en wil
jullie graag ook een beetje leren kennen. Tijdens deze gesprekken probeer ik ook altijd
mijn assistent-fotografe mee te nemen zodat jullie ook alvast kennis met haar kunnen
maken. We kunnen bij jullie thuis afspreken(binnen 50km), maar natuurlijk ook bij mij in
de buurt of zelfs via Skype.
Willen jullie ook alvast kennis maken met mijn manier van fotograferen? Maak dan
gebruik van de 15% korting op een loveshoot of engagementshoot! Een leuke manier
om alvast te wennen aan het feit dat er de hele dag een camera aanwezig zal zijn.
Tijdens dit gesprek bespreken we jullie grote dag en al jullie speciale wensen en ideeën.
Zijn er dingen die jullie nog niet weten? Geen probleem! Jullie kunnen zoveel mailtjes
sturen als jullie willen. Ook zal ik mijn demo albums meenemen zodat jullie alvast kunnen kijken wat er mogelijk is en hier rustig over na kunnen denken.
Boeken? Je kunt contact opnemen via robin@polderman-photography.com

