
 

 

 

 

 

 

 

 

 

De ondergetekenden:  
Bruid & Bruidegom en BruidBeeld gevestigd te Rotterdam, Kortekade 76E, 3062 GV, ten dezen 
rechtsgeldig vertegenwoordigd door Carlos van Oostrum, verder te noemen "BruidBeeld", 
 
zijn als volgt overeengekomen. 
 
Art. 1  DE TROUWPRODUCTIE 
Bruid & Bruidegom dragen aan BruidBeeld op, welke opdracht door BruidBeeld wordt aanvaard, om 
voor Bruid & Bruidegom op basis van het reeds door BruidBeeld besproken en door Bruid & Bruidegom 
geaccepteerde prijzen, te vervaardigen bestaande uit gekozen producten en op de aangegeven 
trouwdatum.  
 
De trouwproductie bestaat uit: 
 

a) Het eindresultaat digitaal verzonden (zie Art2) 
b) Het eindresultaat op USB 
c) Het eindresultaat in de cloud  
d) Full HD film. 

 
Art. 2  HET EINDRESULTAAT 
a) De trouwproductie zal bestaan uit: Highlight Film, een film met een vertoningsduur van circa 

4 minuten. De lengte is compleet afhankelijk van het verloop van de trouwdag en kunnen dus 
naar inzicht van BruidBeeld variëren. 
 
Indien er extra opties zijn afgenomen, deze zijn optioneel en tegenmeerprijs: 
-After Dinner Film: Deze zal een vertoningsduur hebben van circa 2 minuten. Voorzieningen 
om de film te vertonen zullen door de Bruid & Bruidegom voorzien moeten worden. 
-De trailer: Deze heeft een vertoningsduur van circa 60 seconden, deze wordt binnen zeven 
werkdagen digitaal aangeleverd. 
-De Documentaire Edit: Deze zal een vertoningsduur hebben van 10 minuten tot 30 minuten. 
Dit is sterk afhankelijk van het aantal speeches en de aanwezigheid van gesproken woord 
tijdens de dag. 10 tot 15 minuten is gebruikelijk als er naast de trouwvraag geen woorden 
uitgesproken zijn. 20 minuten is het gemiddelde met drie speeches en gelofte. 
-Ruw film: Al het ruwe beeld, zonder slowmotion of enige effecten van welke aard, op een 
tijdlijn. Geheel chronologisch. Afspeelduur varieert sterk. Speeches, duur ceremonie etc zijn 
van invloed op de duur van deze film. 

 
b) De stijl van het Eindresultaat zal geheel worden bepaald door BruidBeeld. De definitieve keuze 

voor muziek onder de film zal bij BruidBeeld liggen. Het te ontvangen eindresultaat is 
definitief. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Levering van aanvullende filmbeelden die geen deel uitmaken van de trouwproductie, 
hieronder vallen ook aanpassingen, zullen tegen het vooraf vastgestelde tarief geproduceerd 
kunnen worden. 
BruidBeeld uurtarief: € 250 
 
Mochten Bruid & Bruidegom een aanpassing verzoek indienen, dan zal BruidBeeld een offerte 
opmaken. Bij acceptatie en betaling van de offerte zal BruidBeeld deze aanpassingen maken. 

 
d) De ruwe beelden worden niet vrijgegeven.  

 
e) BruidBeeld is geenszins verantwoordelijk voor hoe men zichzelf ervaart op camera.  

 
f) Al het ruwe beeld wordt 12 maanden na de trouwdatum verwijderd uit de archieven van 

BruidBeeld. Bruid & Bruidegom ontvangen een mail ter notificatie een maand voor 
verwijdering van het ruwe materiaal. 
 

g) Eindresultaat blijft drie jaar na oplevering in het BruidBeeld archief bewaard. 
 

h) Extra uren die buiten het gekozen pakket vallen kosten € 250 per uur film. Dit kan alleen in 
met een akkoord tussen Bruid & Bruidegom en BruidBeeld voor de trouwdatum. Op de dag 
zelf zijn de kosten € 400 euro per uur. 
 
 BruidBeeld zal nooit zonder akkoord van Bruid & Bruidegom deze kosten in rekening brengen. 
 

Art. 3  OMSTANDIGHEDEN 
a) Bruid & Bruidegom zullen BruidBeeld alle ruimte bieden die naar beider inzicht noodzakelijk 

zijn voor de totstandkoming van de trouwproductie.  
 

b) Bruid & Bruidegom zijn er verantwoordelijk voor dat BruidBeeld toegang krijgt tot de 
ceremoniële huwelijksvoltrekking. Mits dit niet mogelijk is dan kan dit gevolgen hebben op het 
eindresultaat.  
 

c) Mocht de omvang, indeling of locatie van de bruiloft wijzigen, dan moeten wij dit tijdig te horen 
krijgen per mail.  
 

d) Tijdens de ceremonie zullen er geen amateur, semi-professionele of professionele partijen de 
werkzaamheden verrichten waar BruidBeeld voor is ingeschakeld.  
 

e) Voor elk teamlid van BruidBeeld zal bij bruiloften waarbij BruidBeeld tot na 18.00 aanwezig is, 
een warme en voedzame maaltijd geregeld moeten worden. Gelieve dit uit te serveren 
gelijktijdig met het hoofdgerecht van de gasten. Andere tijden kunnen tot gevolg hebben dat 
wij onderdelen zouden kunnen missen.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Art. 4  BOEKING & BETALING 
De reservering van de datum is compleet zodra de boekingsbetaling van minimaal 50% en een 
ingevuld boekingsformulier is ontvangen door BruidBeeld. Bij ontvangst van een bevestigingsmail van 
BruidBeeld is de boeking officieel: 

a) De boekingsbetaling bedraagt 50% van het totaalbedrag (met een minimum van 1.625 euro).  
Bij keuze om alles in een keer te betalen ontvangen Bruid & Bruidegom een betalingskorting 
van 5%. Deze optie is alleen mogelijk als uw bruiloft 3 maanden vanaf de huidige datum 
verwijderd is. 
 

b) restant van het totaalbedrag zal 50 dagen voor de bruiloft  gefactureerd worden en moet voor 
de trouwdatum door BruidBeeld ontvangen zijn. 

 
c) Bij boekingen 3 maanden voor de bruiloft is het volledige bedrag nodig om de reservering 

compleet te maken. 
 

d) Eventuele extra kosten, zoals uitbreiding van uren, verschuiving van data, aanvullende 
reiskosten zullen bij de restant factuur worden inbegrepen. Zijn dit kosten gemaakt nadien of 
tijdens de trouwproductie zal BruidBeeld nog een aanvullende factuur verzenden. 

 
e) Bij trouwdagen die voor 9:00 starten, en/of meer dan 75 kilometer vanaf Rotterdam liggen en 

bij trouwdagen die eindigen na 00.00, of meer dan 75 kilometer vanaf Rotterdam liggen, zal 
BruidBeeld verblijfkosten voor een nabij het start of eindadres in rekening brengen.  
BruidBeeld hanteert hier een vaste fee. €95 per nacht. Deze wordt 2 weken voor de 
trouwdatum gefactureerd. 
 

f) De prijzen zijn inclusief reiskosten, parkeerkosten en tolwegen binnen Nederland en België. 
 
Art. 5  OPLEVERINGSDATUM 
Partijen verbinden zich alle voorwaarden te scheppen, waardoor het voor BruidBeeld mogelijk zal zijn 
het vertoning gerede product aan Bruid & Bruidegom te leveren binnen de gestelde streeftermijn van 
120 werkdagen na de trouwdatum of indien de volledige betaling nog niet binnen is, 120 werkdagen 
na ontvangst restantbetaling. BruidBeeld is hierin wel afhankelijk van het krijgen van de gevraagde 
informatie van Bruid & Bruidegom. Mocht deze streefdatum productioneel niet mogelijk zijn, zal 
BruidBeeld dit tijdig laten weten. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Art. 6  GEBRUIK VAN DE PRODUCTIE 
Bruid & Bruidegom mogen de trouwproductie uitsluitend gebruiken voor: 
  

a) Privégebruik, mochten Bruid & Bruidegom de trouwproductie willen plaatsen bij derden zal 
daar bij BruidBeeld toestemming voor gevraagd moeten worden. 

 
  BruidBeeld zal de trouwproductie uitsluitend gebruiken voor: 

Eigen gebruik op de kanalen van BruidBeeld. BruidBeeld heeft het recht om materiaal van de 
trouwproductie in te zenden voor wedstrijden. Voor plaatsing op andere kanalen zal 
BruidBeeld toestemming vragen aan Bruid & Bruidegom 

 
b) Mochten Bruid & Bruidegom de Non Disclosure hebben afgenomen en betaald, dan is het voor 

beide partijen niet meer mogelijk de trouwproductie openbaar te maken. Mochten Bruid & 
Bruidegom uiteindelijk deze afspraak niet nakomen, vervalt de NDA onmiddellijk. 

 
Art. 7  ANNULERINGSAFSPRAKEN 
In geval van aantoonbaar overmacht kunnen Bruid & Bruidegom deze overeenkomst annuleren. Onder 
overmacht wordt verstaan: 
 

a.    mobilisatie, oorlog, molest, terrorisme; 
b.    een dag van nationale rouw; 
c.    contingentering- of andere overheidsmaatregelen; 
d.    werkstaking; 
e.    natuurrampen; 
f.     zeer ernstige ziekte van één van Bruid & Bruidegom;  

 
Indien Bruid & Bruidegom de overeenkomst willen annuleren vanwege overmacht, dienen zij dit 
schriftelijk ter kennis te brengen aan BruidBeeld met de reden van overmacht en een bewijs van 
overmacht (doktersverklaring, e.d.).  Daarnaast vragen wij ook een bewijs van annulering van de 
betreffende trouwlocatie, de fotograaf en eventueel weddingplanner. 
 
De kosten voor annulering bij overmacht bedragen 20% van het totaalbedrag. 
 
Een verandering in omvang van gasten, gewijzigde dagindeling, gewijzigde trouwdatum  of 
verplaatsing van locatie is geen geldige reden voor het annuleren van de door BruidBeeld te 
produceren trouwproductie. Mocht dit als reden van annuleren worden aangedragen dan gelden de 
reguliere annuleringsafspraken (zie hieronder). 
 
De kosten voor annulering in alle andere gevallen bedragen: 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Annulering 90 dagen of korter voorafgaand de originele trouwdatum: 100% van het totaalbedrag, 
Annulering 90 tot 180 dagen voorafgaand de originele trouwdatum: 75% van het totaalbedrag, 
Annulering langer dan 180 dagen voorafgaand de originele trouwdatum: 50% van het totaalbedrag, 
Deze kosten zijn vanaf het moment van annulering met onmiddellijke ingang opeisbaar.  
 
Bij verplaatsing van de trouwlocatie of verandering van de originele trouwdatum zal BruidBeeld de 
kosten hiervoor in rekening brengen aan Bruid & Bruidegom.  
 

a. Voor verplaatsing van trouwlocatie zal BruidBeeld de (eventuele) kosten in rekening 
brengen die met deze verplaatsing gepaard gaan. 

b. Voor verplaatsing van de originele trouwdatum worden de volgende kosten gehanteerd: 
- € 1.500 voor verplaatsing naar een vrijdag of zaterdag in de maanden: Mei, Juni, Juli, 

Augusutus, September, Oktober en December.  
- € 500 voor verplaatsing naar maandag, dinsdag, woensdag, donderdag of zondag, 

uitgezonderd nationale feestdagen. Eveneens gelden deze kosten voor verplaatsing 
naar Januari, Februari, Maart, April en November. 

 
Indien BruidBeeld als gevolg van een onvoorziene omstandigheid verhinderd is, dan is BruidBeeld 
verplicht zorg te dragen voor een gelijkwaardige videograaf onder dezelfde voorwaarden als vermeld 
in deze overeenkomst. 
 
BruidBeeld behoudt zich het recht voor te werken met een wijziging in de personele bezetting 
ongeacht de reden van wijziging, waarbij de kwaliteit van de dienstverlening door BruidBeeld wordt 
gewaarborgd. 
 
 
BruidBeeld  
                 
 
 
 
 
 
 
gemachtigd op te treden 
namens BruidBeeld: 
Carlos van Oostrum    


