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Samen komen we 6 aaneengesloten uren 
om jullie prachtige dag vast te leggen. Vooraf 
bespreken we in onze studio in Wageningen 
jullie wensen.

Op de dag zelf maken we op het landgoed 
een prachtige fotoreportage en tijdens de 
ceremonie en de felicitaties zullen wij alle 
mooie momenten vastleggen! Na de toast en 
het aansnijden van de taart doen we in de 
prachtige Engelse terrastuin de Camera Toss 
en maken we de groepsfoto’s!

Na jullie trouwdag gaan wij aan de slag om 
van jullie foto’s een mooi Storytelling album 
te maken en van de highlights maken wij een 
mooie presentatie voor op jullie première 
avond! Tijdens deze avond ontvangen wij jullie 
in onze studio met bubbels en wat lekkers en 
laten wij jullie de foto’s voor de eerste keer 
zien! 

VOORDELIGE BRUIDSFOTOGRAFIE 
BIJ LANDGOED GROOT WARNSBORN!

Een fotoreportage van ARV & MAYK 
tijdens jullie huwelijk op Groot Warnsborn 
voor een hele aantrekkelijke prijs.

Wij hebben voor jullie twee arrangementen 
samengesteld in combinatie met een bruiloft 
op Groot Warnsborn.
Deze arrangementen gelden op maandag, 
dinsdag en woensdag. In de maanden januari, 
februari en maart zijn deze arrangementen 
zelfs dagelijks bij ons te boeken!

HET ARV & MAYK “VOORDELIG TROUWEN” START ARRANGEMENT

START ARRANGEMENT
INCLUSIEF
• 6 uur fotografie
• Première avond in onze studio
• Linnen fotoalbum van 20x20 cm met 30 

pagina’s
• Fine Art fotopakket

DAGINDELING FOTOGRAFIE*
12:30 fotoreportage Groot Warnsborn
15:00 ceremonie in de Oranjerie
16:00 toast en taart
18:00 start van het diner

Wij geven jullie graag meer 
informatie en uitbreiden 
is altijd mogelijk!

* voorbeeld indeling
€ 1.399

€ 1.779

INCLUSIEF 
ALBUM
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Samen komen we 8 aaneengesloten uren 
om jullie prachtige dag vast te leggen. Vooraf 
bezoeken we samen Groot Warnsborn voor een 
pre-weddingshoot en locatiebezoek met jullie 
ceremoniemeesters.

Op de dag zelf maken we op het landgoed 
een prachtige fotoreportage en tijdens de 
ceremonie en de felicitaties zullen wij alle 
mooie momenten vastleggen! Na de toast en 
het aansnijden van de taart doen we in de 
prachtige Engelse terrastuin de Camera Toss 
en maken we de groepsfoto’s! ‘s Avonds leggen 
we het begin van het feest vast om het verhaal 
compleet te maken.

Na jullie trouwdag gaan wij aan de slag om 
van jullie foto’s een mooi Storytelling album 
te maken en van de highlights maken wij een 
mooie presentatie voor op jullie première 
avond! Tijdens deze avond ontvangen wij jullie 
in onze studio met bubbels en wat lekkers en 
laten wij jullie de foto’s voor de eerste keer 
zien! 

“VOORDELIG TROUWEN” UITGEBREIDE ARRANGEMENT

ARV & MAYK   |   Nieuwstraat 1, Wageningen   |   06 - 51 96 80 58
www.arvenmayk.nl   |   info@arvenmayk.nl

UITGEBREID ARRANGEMENT
INCLUSIEF
• 8 uur fotografie
• Locatiebezoek met pre-weddingshoot
• Première avond in onze studio
• Linnen fotoalbum van 30x30 cm met 30 

pagina’s
• Fine Art fotopakket

DAGINDELING FOTOGRAFIE*
12:30 fotoreportage Groot Warnsborn
15:00 ceremonie in de Oranjerie
16:00 toast en taart
18:00 start van het diner tot 18:30
20:00 feestavond tot 22:00

Wij geven jullie graag meer 
informatie en uitbreiden 
is altijd mogelijk!

* voorbeeld indeling
€ 1.849

€ 2.279

INCLUSIEF 
ALBUM


