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NIEUWSBRIEF 
Yes! Je bent ten huwelijk gevraagd! 

Dan komt er nu een super leuke tijd aan voor jullie en komt er 
behoorlijk wat om de hoek kijken om een super toffe dag te 
organiseren. Het begint natuurlijk allemaal met jullie liefde voor 
elkaar en het kiezen van een datum. Maar daarna moeten jullie toch 
echt aan de bak met het vasteggen van de belangrijkste zaken, 
zoals de locatie, Babs en jullie favoriete bruidsfotograaf. Daar kun 
je echt niet vroeg genoeg mee beginnen. Elk jaar zie ik weer 
speciale data die favoriet zijn onder bruidsparen. Dus wacht niet te 
lang! Als je een mailtje hebt gestuurd naar mij als bruidsfotograaf 
voor het aanvragen van info, dan wordt dit mailtje binnen 2 dagen 
beantwoord en krijg je een super gave info folder in je mail jullie 
willen geen teleurstelling toch? Maar dan…..
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Hoop ik dat jullie deze mail ook snel 
beantwoorden. In december komen de 
aanvragen echt achter elkaar binnen en 
natuurlijk zitten daar ook data bij die al bezet zijn 
helaas, dit geef ik natuurlijk gelijk door aan jullie. 
Maar Ik denk ook met jullie mee en als jullie 
willen zet ik jullie aanvraag uit in mijn netwerk. 
Wat lastiger is, is dat er soms dubbele 
aanvragen binnen komen voor data waarop ik 
nog beschikbaar ben, maar hoor ik niets terug 
op mijn mail. Meestal mail ik nog een keertje als 
herinnering als jullie antwoord uit blijft, maar wat 
is het lastig als ik niets hoor en jullie denken dat 
je de bruidsfotograaf een mailtje hebt gestuurd, 
dus dat dat genoeg is. In het drukke aanvraag 
seizoen geld voor de meeste trouwfotografen, 
wie het eerst reageert en een afspraak maakt gaat voor, hoe vervelend ik dat ook vind 
jullie teleur moeten stellen. Ook als je na de info niet meer geïnteresseerd bent, mail dan 
even, daar help je mij en andere bruidsparen mee.


Wees dus alert en ben je bewust van het feit dat enkel info aanvragen niet betekend dat 
de datum voor jullie gereserveerd wordt. 

Er moet natuurlijk een klik zijn tussen ons, dus een kennismakingsgesprek met mij geeft 
jullie het antwoord. Pas daarna beslissen jullie of ik jullie fotograaf zal zijn en na 
bevestiging zet ik jullie datum vast.


Wat ook belangrijk is, is de klik van mij als fotograaf met het bruidspaar. Soms komt het 
voor dat ik niet de juiste fotograaf voor jullie ben, dat zeg ik dan eerlijk. Maar gelukkig zit 
ik in een groot netwerk en kan jullie uitstekend adviseren en voorstellen bij collega 
bruidsfotografen.


Wees je er dus van bewust dat enkel een mailtje sturen en info vragen niet betekend dat 
jullie trouwfotograaf al zo goed als zeker geboekt is. Voorkom dus stress en 
teleurstelling door niet te lang te wachten met reageren. 


Ik hoop jullie iets op weg geholpen te hebben met deze nieuwsbrief.


Liefs,

Marianne
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