


Aanwezigheid

Kiezen jullie voor ons Prosecco 
Pakket, dan zijn wij 8 uur aanwezig. 
Bij de overige twee pakketten zijn 
wij met twee videografen de hele 
dag voor jullie beschikbaar. Dit wil 
zeggen dat we, indien gewenst, 
aanwezig zijn van het klaarmaken 
tot een half uur na de opening van 
het feest. Omdat we met twee vi-
deografen aanwezig zijn, biedt het 
ons de mogelijkheid om op te split-
sen. Dit komt bijvoorbeeld goed 
van pas wanneer jullie je op twee 
verschillende plaatsen klaarmaken.

Sound design

Wanneer jullie kiezen voor de 
sound design optie, dan zullen 
wij tijdens het bewerkingsproces 
extra tijd besteden aan het mon-
teren van geluid. We maken hierbij 
gebruik van onze rechtenvrije 
audio libraries. Uiteraard worden 
de belangrijke momenten zoals de 
first look, de ceremonie en eventu-
ele speeches wel met het originele 
geluid gemonteerd.

Hallo!

Wat leuk dat jullie kiezen voor een 
videograaf op jullie bruiloft! In dit 
document vinden jullie alle infor-
matie over onze diensten die jullie 
nodig hebben. Mochten er toch 
nog vragen zijn, dan kun je ons 
natuurlijk altijd mailen of bellen.



Same day edit

Zoals de naam al doet vermoeden, is de same day edit een montage die dezelfde 
dag al af is. Deze kunnen we ‘s avonds afspelen op de feestlocatie. Hiermee geven 
jullie de (avond)gasten een perfect beeld van hoe de dag is verlopen en kan het 
feest beginnen!

Wanneer jullie gebruik willen maken van onze same day edit, zouden wij graag 
willen weten welke afspeelmogelijkheden (tv/beamer) er zijn op de locatie. Daar-
naast is het fijn als er op locatie een ruimte beschikbaar is waar wij de beelden 
kunnen monteren. Veeleisend zijn we niet, een ruimte met een zitplaats en een 
stopcontact is al voldoende! Wij kunnen daarover eventueel ook contact opnemen 
met de betreffende locatie.

Belangrijk om te weten: de same day edit  is echt een dienst en geen product. Wat 
we daarmee bedoelen is dat de same day edit niet zal worden opgestuurd. Dit komt 
omdat we erg perfectionistisch zijn en we jullie graag alleen het beste resultaat 
opsturen!



Dronebeelden

Beelden gemaakt vanuit de lucht geven jullie 
clip een extra dimensie. Door middel van 
onze drone kunnen wij deze beelden maken. 
Vanwege het geluid dat deze drone produ-
ceert, zullen wij nooit vliegen tijdens jullie 
ceremonie.

Hele ceremonie

Wanneer jullie kiezen voor deze optie, filmen 
we de ceremonie met twee camera’s en ne-
men we het geluid apart op. Hierna monteren 
we deze video- en audiokanalen tot één ge-
heel zodat jullie niks van dit speciale moment 
hoeven te missen.

Speeches

Wordt er gespeecht op jullie bruiloft? Dan is 
het natuurlijk mooi om dit later nog eens te-
rug te kunnen zien en horen. Met deze optie 
nemen we alle speeches op en monteren we 
deze tot één geheel.

Teaser voor social media

Wanneer jullie kiezen voor deze optie, maken 
we ook een < 1 minuut versie van jullie trouw-
clip. De afmetingen worden hierbij geoptima-
liseerd voor Instagram, Facebook, etc.



Harde schijf met ruwe beelden

Willen jullie graag alle beelden ontvangen die wij hebben gemaakt op jullie bruiloft? 
Wij sturen jullie een externe harde schijf met al het beeldmateriaal. Zowel de harde 
schijf als de verzendkosten zijn bij de prijs inbegrepen.

Draaiboek/dagplanning

Één van de dingen die we graag van jullie zouden ontvangen, is jullie dagplanning. 
Wellicht hebben jullie deze ook al opgesteld voor andere partijen of hebben jullie 
een wedding planner die dat voor jullie aanpakt. We zouden het heel fijn vinden als 
de tijden en adressen in deze planning worden opgenomen. Zo weten wij zeker dat 
wie niets missen en hoeven we jullie niet lastig te vallen op jullie grote dag!

Muziekkeuze

Jullie kunnen ervoor kiezen om “bestaande” muziek onder jullie trouwclip te laten 
monteren. Dit zijn nummers die commercieel zijn uitgebracht en bijvoorbeeld op de 
radio worden gedraaid. We kunnen ons voorstellen dat er bepaalde herinneringen 
zijn verbonden aan deze “bestaande” nummers. Het enige nadeel hiervan is dat jullie 
de rechten van deze muziek niet bezitten en het daarom ook niet mogen publiceren 
op welke manier dan ook.

De tweede optie is om rechtenvrije (vaak instrumentale) muziek onder jullie trouw-
clip te laten monteren. Wij kunnen deze nummers voor jullie licentiëren zodat de 
muziek op een legale manier gepubliceerd kan worden. Een combinatie van com-
merciële en rechtenvrije muziek is uiteraard ook een optie. We willen jullie vragen 
om de muziekkeuze vóór jullie trouwdatum aan ons door te geven.



Aanbetaling

We willen jullie vragen om 
minstens twee weken voor 
jullie grote dag een aanbeta-
ling van 50% te doen. Jullie 
zullen hiervoor een factuur 
met een uiterste betaalda-
tum ontvangen. De andere 
helft van het afgesproken 
bedrag betalen jullie pas na 
oplevering van de video(‘s).

office@bruilofttijger.nl
040 209 4099
www.bruilofttijger.nl

Corona

Het coronavirus en de wisselende maatregelen brengen veel vragen met zich mee. 
Wanneer jullie bruiloft door Corona niet door kan gaan, kijken we samen naar een 
oplossing. Door de grootte van ons team is het zeer waarschijnlijk dat we op de 
nieuwe datum gewoon beschikbaar zullen zijn. Mocht er een videograaf positief 
testen vlak voor jullie grote dag, dan kunnen we dat ook makkelijk opvangen. Het 
tarief van het door jullie gekozen pakket zal hetzelfde blijven indien wij minimaal 
8 uur aanwezig zijn op jullie dag. Als de dag vanwege Corona wordt ingekort naar 
minder dan 8 uur, dan zullen we een nieuwe prijsafspraak maken. Als jullie speciale 
wensen hebben wat betreft mondkapjes, testen of andere maatregelen, laat het 
ons vooral weten!

Reiskosten

Omdat we door heel het land (en daarbuiten) 
werken, zijn de reiskosten nog niet opgeno-
men in de totaalprijs. De reiskosten bedragen 
€0,25/km berekend vanuit ons adres in Eind-
hoven.

Eten en drinken

Echte tijgers hebben natuurlijk honger :) Om 
zo min mogelijk van jullie dag te missen, zou 
het super zijn als er voor ons wat te eten en 
drinken wordt geregeld.

Zo niet, moeten wij zelf op jacht om een prooi 
vangen. Hierdoor zullen wij ongeveer een uur 
afwezig zijn (en dat is natuurlijk zonde).


