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We are Fris
Fris Wedding Films
Een unieke, vernieuwende en vooral frisse blik op trouwfilms
en foto's.
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' was born!
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!
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!
Onze formules zijn met de allergrootste zorg samengesteld,
zodat jullie alles ontvangen wat jullie maar kunnen wensen.
Voor ieder wat wils.

www.frisweddingfilm.com
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O nz e m issie
OUR COUPLES
ARE THE BEST
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.

WWW.FRISWEDDINGFILMS.COM
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Zijn we een

match?

Je bent op zoek naar een video- en/of fotograaf die houden van
ongedwongen, spontane momenten.
Onze trouwfilms en -foto's zijn helemaal jullie ding!
Onze stijl is oprecht, romantisch en authentiek
Jullie houden niet van gedoe? Yes: Wij ook niet!
Een ontspannen aanpak die jullie helemaal op jullie gemak stelt.
Je wilt een onvergetelijke ervaring die je voor altijd kan koesteren!

Herken jij je hierin?

lees dan snel verder!
www.frisweddingfilms.com
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werkwijze
01.

Aanvraag +
EERSTE CONTACT

VIa onze website of ons contactformulier nemen jullie contact
met ons op. Wij beantwoorden binnen de 3 werkdagen jullie
aanvraag en checken onmiddellijk onze beschikbaarheid.

02.

03.

PREPS

We houden van een goede administratie en contact
met onze koppels. Zo nemen we tijdig voor jullie
grote dag contact met jullie op om alle details te
overlopen en een dagplanner op te maken.
Duidelijk en fris

Let's meet!

We houden van een echt persoonlijk contact.
Daarom nodigen we altijd onze koppels uit tijdens
een persoonlijk kennismakingsgesprek. Hierin zien
jullie of we echt DE partner zijn voor jullie.
Beslissen doen jullie na dit gesprek :)

04.

05.

Oplevering

Onze kwaliteit is heel belangrijk voor ons.
Daarom werken we niet 'snel-snel' jullie
trouwfilm en -foto's af om 'op naar de volgende'
te gaan. We stoppen veel tijd in onze
nabewerkingen om een prachtig product af te
leveren binnen de 8 weken na de trouwdag.

The big day

Dankzij onze duidelijke en goede
communicatie voor jullie grote dag, komen we
op jullie trouwdag helemaal voorbereid aan en
weten we perfect wat ons te doen staat.
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VERPLAATSINGSKOSTEN
Onze verplaatsingskosten in België zijn reeds inclusief in al onze
formules. Geen gedoe dus met het uitrekenen van km's en vergoedingen.

goed om te weten

HOGE KWALITEIT GELUIDSOPNAMES
We werken heel graag met persoonlijke geloften, speeches of andere
audio fragmenten in onze films. Dit maakt elke film uniek en verteld zo
een persoonlijk en uniek verhaal. Daarom rekenen we dus ook geen
extra kosten voor de opnames hiervan :) All-Inclusive!

JULLIE WENSEN ZIJN ONBETAALBAAR
Elke Fris Wedding Film wordt helemaal op maat van onze koppels
gemaakt. Hebben jullie een bepaalde stijl of voorkeur?
Fris will make it happen!

www.frisweddingfilms.com
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LIEVE WOORDEN

Als er iets is waar je in moet
" Als er iets is waar we geen seconde
spijt van hebben is dat we voor onze
trouwdag gekozen hebben voor Fris.
Fris staat voor een ongelofelijk
fantastisch team, die net zoals
vrienden en familie je dag
vervolledigen met enthousiasme en
deel uitmaken van het geheel. Het is
zo fijn om de foto's en film nadien te
herbekijken. Persoonlijk vind ik de
trouwfilm een echte must-have als
aanvulling op de foto's. De
mogelijkheid om opnieuw elkaar te
zien stralen, familie en vrienden hun
reacties te herbeleven, de blijvende
herinnering aan onze ceremonie en
stelling.. En wat is er nu het aller
belangrijkste.. Een frisse herinnering
voor het leven! We zijn hen zo
dankbaar!

- Shana & Lorenzo

investeren op je trouwfeest, dan is
het wel in een Fris Wedding Film!
Het is echt een ongelofelijk mooi,
fenomenaal, adembenemend en
ontroerend aandenken! We kregen
op onze grote dag zelf geheel
onverwachts 's avonds op het
avondfeest al een preview te zien, dit
was al ongelofelijk, alsook de
reacties van onze gasten hierop!
Toen we 2 maand later onze
volledige kregen waren we echt
omver geblazen! Het neemt je
helemaal terug mee naar de mooiste
dag uit je leven, zo mooi in beeld
gebracht met de juiste muziek
eronder! Deze mannen weten wat ze
doen en stellen je steeds op je
gemak. Ze passen gewoon persfect
mee tussen alle vrienden en familie
op het feest! Merci!

- Elise & Tom
www.frisweddingfilms.com

De gave om de magie van een
wondermooie dag vast te leggen.
Elke keer weer zitten we in de sfeer
van onze mooiste dag. Rob en Bart
waren de hele dag subtiel aanwezig
en zagen de allermooiste moment
om vast te leggen!
Dit alles brachten te samen in een
schitterende trouwfilm!
BEDANKT voor deze prachtige
herinnering.
Wie trouwt zonder FRIS, die heeft
het mis ...

- Karolien & Pascal
07

PAKKETTEN & Prijzen

INCLUSIEF IN
ALLE FORMULES

Verplaatsingskosten in BE
Persoonlijke USB gift box
Professionele audio opnames
Onze unieke aanpak
Frisse opvolging en planning

www.frisweddingfilms.com
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VIDEO
WILLOW

bestseller!

WILLOW

WILLOW

WILLOW

22 professionele
professionele videografen
videografen
9u
8u videografie
videografie
Trouwfilm
Trouwfilm
4-7
4-7
minuten
min
Verplaatsing België incl.
USB Gift box
Persoonlijke login

2 professionele videografen
12u videografie
Trouwfilm 4-7 min
Drone beelden inclusief

2 professionele videografen
16u videografie
Trouwfilm 4-7 minuten
Drone beelden inclusief

€2.050

€2.250

SMALL
SMALL

€1.750

klantenportaal

MEDIUM

LARGE

Niet voldaan? Bekijk onze opties op pagina's 9 en 10

www.frisweddingfilms.com
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VIDEO
MAPLE

WILLOW + Full 360° Ceremony film

bestseller!
WILLOW
MAPLE

MAPLE

MAPLE

professionele videografen
videografen
22 professionele
8u videografie
videografie
9u
Trouwfilm
4-7
minuten
Trouwfilm
4-7
min
Verplaatsingonline
Belgiëlogin
incl.
Persoonlijke
USB Gift box
Persoonlijke login
€2.100
klantenportaal

2 professionele videografen
12u videografie
Trouwfilm 4-7 min
Drone beelden inclusief

2 professionele videografen
16u videografie
Trouwfilm 4-7 minuten
Drone beelden inclusief

€2.300

€2.500

SMALL
SMALL

MEDIUM

LARGE

Niet voldaan? Bekijk onze opties op pagina's 9 en 10

www.frisweddingfilms.com
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VIDEO
CLOVER

WILLOW + DOCU FILM EDIT (10-20min) film extra

bestseller!
CLOVER

CLOVER

2 professionele videografen
12u videografie
Trouwfilm 4-7 min
Lange docu-film 10-20 min
Drone beelden inclusief

2 professionele videografen
16u videografie
Trouwfilm 4-7 minuten
Lange docu-film 10-20 min
Drone beelden inclusief

€2.650

€2.850

MEDIUM

LARGE

Niet voldaan? Bekijk onze opties op pagina's 9 en 10

www.frisweddingfilms.com
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VIDEO +
PHOTO

OAK

INCLUSIEF PROFESSIONELE FOTOGRAAF

bestseller!
SMALL

OAK

MEDIUM

OAK

2 professionele videografen
1 professionele fotograaf
Min. 450 foto's
Foto's zonder watermerk
9u videografie
9u fotografie

2 professionele videografen
1 professionele fotograaf
Min. 450 foto's
Foto's zonder watermerk
12u videografie
12u fotografie

2 professionele videografen
1 professionele fotograaf
Min. 450 foto's
Foto's zonder watermerk
16u videografie
16u fotografie

Trouwfilm 4-7 min
Min. 450 foto's
Foto's zonder watermerk
Persoonlijke online login

Trouwfilm 4-7 min
Min. 450 foto's
Foto's zonder watermerk
Drone beelden inclusief

Trouwfilm 4-7 min
Min. 450 foto's
Foto's zonder watermerk
Drone beelden inclusief

€2.750

€3.150

€3.450

OAK

www.goldencoast.com

LARGE
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VIDEO +
PHOTO

ACACIA
INCLUSIEF PROFESSIONELE FOTOGRAAF

bestseller!

ACACIA

ACACIA

2 professionele videografen
1 professionele fotograaf
Min. 450 foto's
Foto's zonder watermerk
12u videografie
12u fotografie
Trouwfilm 4-7 min
Full 360° Ceremony film
Docu edit film (10 - 20 min)
All raw files (incl. harde schijf)

2 professionele videografen
1 professionele fotograaf
Min. 450 foto's
Foto's zonder watermerk
16u videografie
16u fotografie
Trouwfilm 4-7 min
Full 360° Ceremony film
Docu edit film (10 - 20 min)
All raw files (incl. harde schijf)

Min. 450 foto's
Foto's zonder watermerk

Min. 450 foto's
Foto's zonder watermerk

Drone beelden inclusief
3 usb gift boxen

Drone beelden inclusief
3 usb gift boxen

€4.550

€4.800

MEDIUM

LARGE
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DESTINATION
WEDDING
Plannen om te trouwen in het buitenland? Begrijpen we helemaal!
Zot van onze trouwfilm en -foto's maar schrik dat het
'onbetaalbaar' is om ons mee te nemen (wherever you go)?
Al onze formules zijn ook van toepassing op onze
destination weddings.
(enkel onze verplaatsing en verblijf komen erbij)
Neem vrijblijvend contact met ons op en bekijken heel graag alle
mogelijkheden en zullen jullie helemaal verrassen met onze
'destination formules'.
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€250

DRONE BEELDEN

Drone beelden geven een extra mooie blik op jullie allermooiste dag.
Een unieke en luxe invalshoek!
Optioneel bij alle formules "Small".

extra opties

Onder voorbehoud van weersomstandigheden en locatie (wettelijk)

FOMO EDIT - RUW BEELDMATERIAAL

€400

Hoe fijn is het om nog een keertje door al ons beeldmateriaal te gaan?
We bieden de mogelijkheid om nogmaals door de vele beelden te gaan in
een unieke Fomo-edit. Dit is een unieke montage van al het ruwe
beeldmateriaal in één montage.

Extra gift box

€35

Wil je graag jullie ouders, getuigen, vrienden bedanken op een originele
manier? Geef hen een gepersonaliseerde usb gift box cadeau met hierop
jullie trouwfilm en eventuele trouwfoto's.

www.frisweddingfilms.com
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extra opties

€360

FULL 360° CEREMONY FILM

Willen jullie graag de gehele ceremonie opnieuw beleven en horen wat
iedereen zei tijdens deze ceremonie? Dan is de 360° ceremony film iets
voor jullie. De gehele ceremonie in beeld gebracht met een 360° camera
in 4K resolutie. Je kan zelf het beeld vrij bewegen kijken naar waar je wil

€400

FRIS SAME DAY EDIT

Al een teaser klaar op het avondfeest? Dat kan toch niet?!
Toch wel! Fris zorgt ervoor dat jullie 's avonds tijdens het avondfeest al
een prachtige video teaser van de dag zelf te zien krijgen (max. 2 min).
Laat jezelf helemaal verrassen en blaas iedereen omver!
Ps: Zakdoekjes zelf te voorzien

JULLIE PERSOONLIJKE WENSEN

onbetaalbaar

Hebben jullie persoonlijke wensen en/of noden?
Aarzel niet om ons alles te vragen en we bekijken samen de
mogelijkheden.

www.frisweddingfilms.com
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We houden niet zo van
verkoopspraatjes

Fris

Waarom

"A FRIS WEDDING FILM SPEAKS MORE THAN A THOUSAND WORDS"

We laten liever ons werk voor zich spreken dan onszelf de hemel in
prijzen met ons werk. We houden van de 'voetjes op de grond' aanpak.
Onze koppels en ons werk zijn onze allerbeste reclame.

JONGE, FRISSE BENDE
Team FRIS is niet zomaar een team video- en fotografen.
We zijn een spontane, losse en vooral professionele bende die jullie
helemaal op jullie gemak stellen op jullie grote dag.
Onzichtbaar, subtiel en een beetje (soms west-vlaamse) humor maken
ons, als we onze koppels mogen geloven:
"een zalige meerwaarde op de gastenlijst"

ONGEDWONGEN SFEER en STIJL
Houden jullie ook niet van overgeposeerde en 'te gemaakte'
video's+foto's?
Thank GOD! Wij ook niet!
We leggen jullie allermooiste dag het liefste vast op een natuurlijke,
ongedwongen en vooraal frisse manier vast. Jullie genieten van elkaar
samen met vrienden en familie; wij doen de rest!
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ZIjn er verschillen in de trouwfilms?
Ongeacht welke formule je kiest, geniet je altijd van onze frisse
kwaliteit. Voor ons is elke trouwfilm/foto uniek en we stoppen evenveel
tijd in elke productie/nabewerking, ongeacht welke formule je koos.

vragen

Veelgestelde

Jullie persoonlijke wensen zijn onbetaalbaar, dus samen met jullie
input/wensen maken we een unieke trouwfilm/foto's op maat van elk
koppel. Helemaal FRIS dus.

MOETEN WE ALLES VOORAF BETALEN?
Neen! Jullie betalen een voorschotje van 400 euro (da's alles).
De rest betalen jullie pas (ten laatste) 10 dagen na het huwelijk.
Makkelijk toch?

Hoe snel moeten we boeken?
Om zeker te zijn van een plaatsje in onze agenda, raden we zeker aan
om minstens 6 tot 10 maanden vooraf met ons contact op te nemen.

www.frisweddingfilms.com
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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 om 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

info@frisweddingfilms.com
@frisweddingfilms
(0032) (0) 473.66.23.85

Alle prijzen (per uitzondering van de opties) zijn excl. btw en onder voorbehoud van vergissingen

www.frisweddingfilms.com
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