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Fris Wedding Films
Een unieke, vernieuwende en vooral frisse blik op trouwfilms. 

De allerhoogste kwaliteit aan een betaalbare prijs,.
De jonge en vernieuwende aanpak van ons team zorgden ervoor dat 

we niet lang moesten brainstormen over een naam. 
'Fris'

 
Toen Bart in 2016 de vraag kreeg om zijn eerste trouwfilm te maken voor Rob zijn persoonlijke trouw, 

was 'neen' geen optie. Ons grote geluk; want Bart was helemaal verkocht en
 drong aan bij Rob om ook een eerste trouwfilm te maken om het gevoel te herkennen. 

En wauw wat had Bart gelijk!! This is it!!
Dit willen we de rest van ons leven doen!  Liefst elke dag opnieuw!

Hiermee wouden we verder! 
Op onze eigen, jonge, ongedwongen en vooral FRISSE manier. 

 
Wij streven steeds naar het allermooiste resultaat.

 Dit haal je enkel wanneer je zonder 'scenes' deze mooiste momenten oprecht kan vastleggen!
 Geen gedoe dus! 

 
#frislife #frisweddingfilm

Let's start making memories together



B R U I L O F T S P L A N N E R S

  Vanaf het eerste moment dat we kennismaken met onze koppels,
proberen we een band op te bouwen die verder gaat dan enkel de
klant. Jullie persoonlijk leren kennen vinden we superbelangrijk.

Samen zorgen we ervoor dat jullie helemaal relaxed zijn met ons Fris
team in jullie buurt. Zo brengen we jullie allermooiste dag het meest

oprecht en natuurlijk in beeld. Ongedwongen en puur.

Our couples are the best





Ons recept
 

  Omdat we niet houden van extra's hier en extra's daar, hebben we onze 
All-In formules opgemaakt zodat onze koppels makkelijk, duidelijk en

transparant onze prijzen kunnen raadplegen. Zonder op zoek te moeten gaan
of alles wel degelijk inclusief is. Helemaal Fris dus! 

x 
Er is slechts een beperkt aanbod aan opties mogelijk. Natuurlijk zijn al jullie

persoonlijke wensen van onschatbare waarde en horen we deze heel erg
graag! 

x 
Onze formules zijn met de allergrootste zorg samengesteld, zodat jullie alles

ontvangen wat jullie maar kunnen wensen 
x 

From FRIS with LOVE



Inclusief in al onze formules

 Gesproken geloften opgenomen in allerhoogste 
audio-kwaliteit (verwerken in de trouwfilm)

x 
Drone beelden - vergunde piloot

 (indien locatie & weersomstandigheden gunstig zijn) 
x 

Verplaatsingskosten in België 
 



 
 

 2 professionele videografen 
x 

Start vanaf de voorbereidingen (startuur 7u) 
x 

Einde is voorzien 1u na de openingsdans (max. 01u00 's nachts) 
x

 Trouwfilm (4 à 7 minuten) in Full-HD resolutie 
x 

1 gepersonaliseerde gift-box (incl. usb)
 x 

Digitale download-link via onze website 
(persoonlijke login & toegangscode)

x

Willow

1950 EURO 
 (EXCL.BTW)



2 professionele videografen 
x 

Start vanaf de voorbereidingen (startuur 7u) 
x 

Einde is voorzien 1u na de openingsdans (max. 01u00 's nachts)
 x 

Trouwfilm (4 à 7 minuten) in Full-HD resolutie
 x 

Fris 360 full ceremony / Kerkdienst video 
x 

1 gepersonaliseerde gift-box (incl. usb)
x 

Digitale download-link via onze website 
(Persoonlijke login en toegangscode)

Maple

2300 EURO 
 (EXCL.BTW)



 
 

 2 professionele videografen 
x 

Start vanaf de voorbereidingen (startuur 7u) 
x 

Einde is voorzien 1u na de openingsdans (max. 01u00 's nachts) 
x

 Trouwfilm (4 à 7 minuten) in Full-HD resolutie 
x 

Docu-edit film (10 à 20 minuten) in Full-HD resolutie
x

1 gepersonaliseerde gift-box (incl. usb)
 x 

Digitale download-link via onze website 
(persoonlijke login & toegangscode)

 

Clover

2700 EURO 
 (EXCL.BTW)



Oak 
2  professionele videografen 

1 professionele fotograaf 
x 

Start vanaf de voorbereidingen (startuur 7u)
 x 

Einde is voorzien 1u na de openingsdans (max. 01u00 's nachts)
 x 

Trouwfilm (4 à 7 minuten) in Full-HD resolutie
x

 350+ foto's afgeleverd in allerhoogste kwaliteit 
Individueel bewerkt en zonder watermerk 

x
1 gepersonaliseerde gift-box (incl. usb)

x 
Digitale download-link via onze website 

(persoonlijke login & toegangscode)

3150 EURO 
 (EXCL.BTW)



2 professionele videografen aanwezig
1 professionele fotograaf aanwezig

x
Start vanaf de voorbereidingen (incl. fotograaf)

x
Einde is voorzien 1u na de openingsdans (incl. fotograaf)

x
Trouwfilm (4 à 7 minuten) in FULL-HD resolutie

x
Docu-edit film (10 à 20 minuten) in Full-HD resolutie

x
Fris 360° video van de hele ceremonie/kerkdienst

x
 Alle RAW-video bestanden (aangeleverde harde schijf)

x
Ongeveer 350+ foto's digitaal aangeleverd (zonder watermerk)

x
3 gepersonaliseerde gift-boxen (incl. usb)

x
Digitale download-link

x
Jullie trouwfilm/foto's veilig opgeslagen in de Cloud (paswoord)

x
Alle verplaatsingskosten in België inclusief

 

Acacia

4500 EURO 
 (EXCL.BTW)



Same Day edit
 

 Geniet 's avonds samen met al jullie gasten van een
terugblik van jullie allermooiste dag ooit! 

 
Wij beloven jullie een highlight trailer dezelfde avond! 

Op het avondfeest op een groot scherm.
 Een echte eyecatcher !

 De dag na jullie huwelijk ontvangen jullie reeds digitaal
deze same day edit om te gebruiken 

op jullie social media kanalen of privé. 
(Disclaimer: zakdoekjes zelf te voorzien)

350 EURO 
 (INCL.BTW)



full ceremony film
 

  Een volledige 360° video van de hele ceremonie 
(ook mogelijk voor kerkelijke diensten)

x 
 Opgestelde video-camera met geluidsopname 

x 
Geluidsopname in hoge kwaliteit voor herbeluisteren

speeches/toespraken familie/vrienden 
x 

360° vrij bewegelijke video-bestand in 4K 
(Kijk zelf vrij rond met je muis en toetsenbord) 

x 
Aparte montage aangeleverd

400 EURO
350 EURO IN "MAPLE PAKKET"  



fris love shoot
 

 Een romantische shoot op locatie met het bruidspaar in spe (2u shoot) 
x 

Een "FRISSE" loveshoot Save the date video van 1 minuut 
incl. video in alle juiste social media formaten (Fb,Instagram,...) 

x
 Een aankondiging met jullie trouwdatum (Save the date) 

x
 Prachtige shoot-locaties worden door ons voorzien 

(max. 25 km vanaf Stekene) 
Incl. flesje 'frisse' bubbels

350 EURO 
 (INCL.BTW)



Destination wedding
 

 Een prachtig huwelijk in het buitenland. 
We dromen er allemaal wel eens van. 

Onmogelijk? Onbetaalbaar? 
Niet bij Fris Wedding Films!  

Al onze formules zijn ook beschikbaar 
en van toepassing voor destination weddings 

x
Plus + 2 overnachtingen 

x 
Volledige huwelijksdag in beeld gebracht

x
 Verplaatsingskost/vluchten/overnachtingen 

worden in overleg afgesproken



 
 Een persoonlijke website exclusief ontworpen voor jullie mooiste dag 

x 
Twee brainstorm-sessies inbegrepen 

x 
Een persoonlijke aftelkalender 

x
 up-to-date informatie over jullie trouwdag

x
Digitaal gastenboek 

...

fris wedding website

550 EURO 
1 JAAR ONLINE



opties

Full 360 Ceremony Film 
400 euro 

(vaste camera) Een extra 360 graden camera legt de
gehele ceremonie of kerkelijke dienst vast op beeld. 
Een absolute aanrader voor net dat tikkeltje meer. 

Deze video is opgenomen in 360 graden, 
zo missen jullie geen enkel detail!

Inclusief bij "Maple"

Docu-Edit film (10 à 20min) 
800 euro

Krijg je maar niet genoeg van jullie highlight film?
Hou je ook van een iets langere film?

Met de Docu-edit film van Fris, monteren we een
langere film met nog meer mooie beelden!

Optioneel bij "Oak" & "Hornbeam"
Inclusief bij "Clover"

Not so much, but yes



opties

Extra gepersonaliseerde USB stick 
35 euro 

Wil je graag je ouders en/of getuigen bedanken omdat
jullie er allemaal samen een topdag van gemaakt

hebben? Of ben je nog op zoek naar een leuk
geschenk? Verras hen met een gepersonaliseerde usb-

stick met hierop jullie trouwfoto's en trouwfilm.
 (INCL.BTW)

Not so much, but yes

All Raw video files 
250 euro

 Bekijk je achteraf graag welke beelden we allemaal
maakten? Ook alle beelden die onze superstrenge

selectie niet haalden? Alle bloopers en mooie beelden
uncut aangeleverd op jullie eigen harde schijf. 

Lachen hoor! 



Waarom fris?

 
We houden niet zo van verkoopspraatjes 

en laten liever onze trouwfilms & - foto's voor zichzelf spreken.
 

Because a Fris wedding film is worth more than a thousand words 

https://www.frisweddingfilms.com/portfoliopagina



we can't wait to talk

 
Team FRIS staat helemaal klaar om al jullie vragen en wensen te beantwoorden. 

Een verkennend en geheel vrijblijvend kennismakingsgesprek is helemaal gratis en
geeft onze mogelijke koppels de kans onze werkwijze en aanpak te leren kennen. 

Dit is ook het ideale moment om jullie eerste vragen en wensen te stellen.
From FRIS with LOVE



WEBSITE
www.frisweddingfilms.com

 
TEL

(0032)473.66.23.85
 

EMAIL
Info@frisweddingfilms.com

 
SOCIALS

Instagram: @frisweddingfilms
Facebook: /frisweddingfilms
Youtube: Fris Wedding Films

ALLE INFORMATIE IS DEZE BROCHURE IS NIET BINDEND EN WERD OPGEMAAKT ONDER VOORBEHOUD VAN VERGISSING EN/OF DRUKFOUTEN. OP GEEN ENKELE MANIER KAN DEZE BROCHURE ALS BINDEND WORDEN AANZIEN.

ALLE PRIJZEN IN DEZE CATALOGUS ZIJN EXCLUSIEF BTW (TENZIJ ANDERS VERNOEMD)


