
“PHOTOGRAPHING MOMENTS THAT FEEL  

THE WAY YOU REMEMBER THEM”



W E R K W I J Z E  &  T A R I E V E N

H A N N E L O R E  H A E M E R S  P H O T O G R A P H Y  



I’m delighted my work has caught your eye” 

“hello there 



het is een 

voorrecht om 

herinneringen  

te kunnen 

vastleggen. 





Dankjewel alvast om mij als jullie fotografe te 

overwegen,  

om me toe te laten  

om jullie meest krachtige, intieme & emotionele 

momenten van  

dichtbij mee te mogen beleven.



De stijl & aanpak van een fotograaf 

beïnvloed jullie keuze en affectie 

voor een bepaald fotograaf zijn 

werk.  

Mijn stijl hangt samen met de 

persoon wie ik ben, waar ik van hou, 

de manier waarop ik denk en hoe ik de 

wereld zie.  

Mijn fotografie is een beetje de 

reflectie van de persoon wie ik ben. 

V L U C H T I G E  M O M E N T E N  

T A S T B A A R  M A K E N





De kern van mijn werk is dat zowel 

mijn persoonlijkheid, maar vooral die 

van jullie & jullie geliefden tot 

uiting komen in onze foto's.  

Ik tracht een intiem moment in jullie 

leven te bevriezen in dat bepaalde 

tijdskader in het nu, en voor het 

altijd.  

V O O R  A L T I J D





Ik probeer te vertellen wie en hoe 

jullie op dat moment samen zijn: een 

handdruk, een knipoog, een omhelzing, 

een traan of een glimlach…  

Jullie connectie in een bepaalde tijd en 

ruimte, dat wil ik trachten uit te 

vergroten op een creatieve manier in 

zoveel mogelijk fijne beelden.  

bij voorkeur maken we beelden op een 

plek die voor jullie betekenis heeft of 

een herinnering oprakelt.  

De belangrijkste momenten tussen 

jullie en jullie geliefden zijn 

cruciaal. net zoals Even de tijd in te 

plannen om te genieten & graag te zien.  

Die momenten waar we niet bij 

stilstaan in ons dagelijkse, vluchtige 

bestaan. beelden om voor altijd te 

koesteren. 

 

I N T E N S  S A M E N  G E N I E T E N



Elke connectie, gezin, koppel, kind,… 

dat ik ontmoet, verhaal ik op een 

aangepaste, authentieke & 

persoonlijke manier.  

Om hetzelfde niveau qua creativiteit 

en kwaliteit van mijn reportages te 

garanderen en mijn studies 

psychologie succesvol af te werken, 

neem ik elk jaar slechts een beperkt 

aantal reportages aan.  

Jullie reportage van eender welke 

aard is dus zowel bijzonder voor 

jullie als voor mij. Ze wordt dan ook 

tot in de puntjes samen voorbereid & 

uitgewerkt. 

P E R S O O N L I J K  &  E C H T



“Of all the means of expression, photography is the 

only one that fixes a precise moment in time”





 

familiereportage 

familiefeest  

koppelreportage 

verlovingsreportage 

verlovingsfeest 

huwelijksaanzoek  

portretfotografie 

boudoirfotografie 

zwangerschapsreportage  

newborn fotografie 

geboortereportage 

doopselviering 

communiereportage  

communieviering 

verjaardagsfeest 

verrassingsfeest  

familiefeest 

vrijgezellen dag & weekend 

corporate & bedrijfsevents 

voorstellingen - expo 

afscheid nemen 

 

aanbod fotografie



aanbod fotografie



- Sessie van 60 minuten op locatie 

- Min. 75 beelden afwisselend in 

kleur en zwart-wit 

- online foto-galerij: foto’s in hoge 

resolutie 

 

- mogelijkheid tot het digitaal delen 

met familie & vrienden (a.d.h.v 

persoonlijke login) via clientzone 

- toegang tot jullie eigen print-

store met jullie persoonlijke foto’s 

- slideshow hoogtepunten  

- Verplaatsing: 100 KM inbegrepen 

binnen België (extra: 0,35€/km) 

 

PRIJS: 375 euro (incl. 21% BTW) 

aanbod fotografie



aanbod fotografie

- Sessie van 120 minuten op locatie 

- Min. 150 beelden afwisselend in 

kleur en zwart-wit 

- online foto-galerij: foto’s in hoge 

resolutie 

 

- mogelijkheid tot het digitaal 

delen met familie & vrienden 

(a.d.h.v persoonlijke login) via 

clientzone 

- toegang tot jullie eigen print-

store met jullie persoonlijke foto’s 

- slideshow hoogtepunten  

- Verplaatsing: 150 KM inbegrepen 

binnen België (extra: 0,35€/km) 

 

PRIJS: 450 euro (incl. 21% BTW)





“The best images are the ones that retain their strength and 

impact over the years, regardless of the number of times 

they are viewed”



Wanneer U graag bijkomende 

informatie wenst, een vraag heeft 

voor een persoonlijk project of een 

afspraak wil plannen… stuur gerust 

een mailtje naar 

hannelore.haemers@gmail.com  

ik bezorg jou zo snel mogelijk een 

persoonlijk antwoord. 

offerte op maat?



“Photography is the story I fail to put into words”



“Hannelore, we zouden je hiervoor 

ook kunnen sms’en of mailen, maar 

soms heeft een compliment geen 

discretie nodig. Jouw foto’s… We 

hebben erdoor gelachen, werden 

erdoor geraakt, hebben ge-ooo’d en 

ge-aaa’d… Duizendmaal dank! 

Groetjes, Pieter en Lien x” 

getuigenis lien & pieter



“Lieve Hannelore, wij zijn echt super 

blij dat we jou gevonden hebben. 

Jouw stijl past precies bij wat wij in 

gedachten hadden! Ze zeggen dat een 

foto meer dan 1000 woorden zegt, de 

jouwe zeggen alles! Bedankt dat we 

jouw talent mochten gebruiken! 

Koester het, want het is ongelooflijk 

wat jij doet! X” 

getuigenis Quirine & Willem



“Liefste Hannelore, je hebt echt kunnen vastleggen 

hoe we zijn! Bedankt dat we je talent mochten lenen!” 

getuigenis marie & hannes



“The best down to earth, kindest, 

perfect and real photographer in the 

world. You’re a dream come true 

Hannelore and so are your pictures. 

Thanks so so much from the bottom 

of our hearts”

getuigenis 

Nanceely & Jeremy





Wanneer U graag een reportage 

wenst te boeken, gelieve contact op 

te nemen via  

hannelore.haemers@gmail.com 

Ter bevestiging van onze 

samenwerking reken ik een voorschot 

aan van 75€ (incl 21% BTW).  

Wanneer jullie dit voorschot hebben 

betaald en jullie de algemene 

voorwaarden ondertekend hebben, 

staat onze samenwerking officieel 

vast.  

Dit wil zeggen dat ik vanaf dan jullie 

reportage reserveer & blokkeer in 

mijn agenda om mogelijke dubbele 

boekingen en reservaties uit te 

sluiten.

samenwerken?



“When words become unclear,  

I shall focus with photographs”





Bedankt alvast om mij als 

jullie fotografe te 

overwegen, mij vanop de 

eerste rij te laten mee-

beleven en me toe te laten om 

jullie meest krachtige, 

intieme & emotionele 

momenten te mogen 

vereeuwigen voor generaties 

lang. 

Ik kijk er alvast naar uit om 

jullie te ontmoeten! 



“Photography is a way of feeling, of touching, of loving. 

What you have captured on film is captured forever;  

it remembers little things, long after you have 

forgotten everything”





www.hannelorehaemers.com


