
Werken met een 
Videograaf

Wat kunnen bruidsparen verwachten



Welkom
MIJN  DOEL  I S  DAT  IK  EEN  LEUKE  EN

PERSOONL IJKE  BAND  MET  JULL IE  GA

OPBOUWEN  MET  VEEL  VERTROUWEN

NAAR  ELKAAR  R ICHT ING  DE  GROTE  DAG

VOOR  EEN  PERFEKTE  DAG !

Liefs,
         Michele  



About Me

Een warmhartig, energiek en creatief mens met humor. 

Ik heb de passie om samen met mensen te werken, netwerken, 

bruiloften te regelen, filmen en monteren. Daarnaast hou ik van reizen 

en mijn familie. Mijn man heb ik op een wereldreis, in Kaapstad in 2011, 

ontmoet en ben voor onze liefde vanuit Zwitserland naar Hoorn verhuisd. 

Dus als iemand in de liefde geloofd ben ik dat zeker. 

Wij zijn 2016 in Castricum aan Zee getrouwd op het strand. 

Ik heb toen besloten dat mensen blij maken mijn missie ging worden.

 

WIE  I S  MICHELE

V IDEOGRAAF

@beyermichele  | @sterlynl

I NSTAGRAM



Betekenis Sterly*

Een ster is een

hemellichaam dat zelf

licht uitstraalt.

STER

Zwitserse je

LY

Iedereen is een ster bij mij.

Maar ook de verbinding van

Nederland en Zwitserland

STERRETJE

+ =



Creatief Ondernemend Authentiek

KwaliteitEmoties Vertrouwen

Content Pillars van Sterly*

Content Pillars

Belangrijk voor mij

jullie eigen verhaal



Alles is op 
maat mogelijk

Pakketten



-  Afhankelijk van de uren

 rond 3 - 7 minuten

TROUWCL IP

- met microfoon

- 3 cameras

- rond 45 minuten

- 599.- Euro

- Back up 1 jaar - kan achteraf

CEREMONIEF I LM

- 1 minuut

- Rechtenvrije muziek 

 

SOC IAL  MEDIA



10 uur Paket

Aankleden, first look,

ceremonie, taart,

borrel, speeches,

diner, stukje feest

openingsdans 

Ruw
materiaal

Het hele materiaal

van de dag rond

100GB. Met extra

harde schijf.  

Same Day Edit

Trouwclip van 3 - 5

minuten al op

dezelfde avond

laten zien

Drone & Second
Shooter

Een extra

Dronepilote en of

second shooter in

huren

Meest
gekozen

Alles is op 
maat mogelijk

€2250.- €250.- €250.- €150.-
vanaf



Hebben jullie wensen? 

Dresscode



Michele is onze videograaf geweest op onze trouwdag, en we hadden ons

geen betere kunnen wensen! We twijfelden eerst of we wel een film wilden,

maar we zijn zo blij dat we het hebben gedaan! De herinneringen komen zo

echt weer tot leven. Michele reageert super snel, staat altijd voor je klaar,

bereidt zich goed voor, denkt heel goed mee en doet er echt alles aan om

een mooie film te maken. Naast de film van de ceremonie heeft ze voor ons

ook een korte film gemaakt van meerdere momenten van de dag. Echt heel

gaaf! We kunnen Michele bij iedereen aanraden. Super bedankt voor je

fantastische bijdrage aan onze dag en voor alle mooie herinneringen!

Christian & Caroline

Lieve Woorden
BRUIDSPAREN



Offerte & Betaling
Administratie in een notendop

Datum in agenda

Aanbetaling 250.-

Restantbedrag

1 - 2 weken voor bruiloft

Offerte Online tekenen

7 Dagen datum gereserveerd



Shooting Sterly*: onopvallend / ongedwongen
Muziekrechten: – incl. reiskosten binnen 50km vanaf
Hoorn. Daarna €0,35 per kilometer
Back up ruwe materiaal 1 jaar
Ziek: Groot netwerk en ik zorg voor back up
Aflevering 2 - 4 weken korte versie / lange 4 - 6 weken
Fotograaf heeft de leiding ik ben in de achtergrond
Eten: Vooral voor de avond graag iets regelen
Langer mogelijk in afspraak met een van jullie twee
Parking: Als het iets kost kan het zijn dat het achteraf
nog verrekend gaat worden. Afhankelijk van de prijs. 
Dus graag vooraf aangeven. 

Kamer aan kant: Vooral aankleden
Plek om de jurk en pak op te hangen
Mooie spiegel: Voor aankleden
Genoeg licht
First look - genoeg ruimte als het kan
Kids oppas regelen voor shoot is het best
Honeymoon: Mag ik jullie storen tijdens honeymoon?
Smoelenboek: Een week voor de bruiloft
Gevoelig: Is er iets wat gevoelig is? 
Uitlopen: 45 Euro extra
Regen: Zorg voor apparatuur

Algemene Voorwaarden
en andere belangrijke dingen



Vragen & Bedankt
info@sterly.nl | www.sterly.nl | Telefoon 06 34 18 23 00 


