
10 gouden tips

Voor een ongekende photo booth

inzet op jullie bruiloft! .
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Maak het ongekend!

De dag waar je zo lang naar hebt uitgekeken komt er binnenkort

aan! Natuurlijk gaat het een te gekke dag worden, maar haal je

ook daadwerkelijk al het mogelijke eruit?

Met ons team hebben wij de 10 gouden tips & tricks voor een

ongekende inzet van je photobooth samengesteld.  

Doe er je voordeel mee en zorg ervoor de rijen voor de photobooth

ongekend lang worden en iedereen super mooie herinneringen 

maakt op jullie trouwdag.

Team Fotobelevenis 

 



 

 

Tip 1: Voor hoeveel uur huur je een

photobooth?

Nodig jij minder dan 130 gasten uit? Boek een photobooth dan niet langer

dan 3 uur op je feest.

Photobooths zijn super populair, omdat iedereen  met zijn vrienden te leuke

foto’s wilt maken. Sommige mensen blijven soms een groot deel van de

avond bij de foto booth hangen en komend daarmee niet op de dansvloer.

Ons advies: sluit de photobooth minimaal 45 minuten voor het einde van

het feest en zorg er voor dat iedereen los kan gaan op de dansvloer.

 



 

Tip 2: Hoe je iedereen laat weten dat er een

photobooth op je feest staat.

Laat je ceremoniemeester voor de openingsdans duidelijk vertellen dat er

een photobooth op het feest staat en dat het de bedoeling is dat iedereen

hier gebruik van gaat maken.

Daarnaast kan de ceremoniemeester ook meteen vertellen dat er (indien

van toespassing) een gastenboek naast de fotobooth ligt, waar mensen

minimaal 1 foto in moeten plakken. Wedden dat iedereen zich verplicht

voelt om toch even de booth uit te proberen? En eenmaal uitgeprobeerd…

Tip 3: Maak de herinnering compleet met een

gastenboek.

Leg een gastenboek naast de photobooth voor een ongekend aandenken.

Het is de herinnering aan een speciale avond, gevuld met grappige foto’s

van je vrienden en familie, aangevuld met persoonlijke gelukswensen. Een

leuk gedecoreerd tafeltje vinden wij zelf altijd het leukste om te zien!

Gastenboeken, fotoplakkers en markers zijn natuurlijk ook via onze

webshop photoboothprops.nl te bestellen.

Tip 4: Hoe je teleurstelling bij een photobooth

voorkomt.

Roep een half uur voor het einde van de inhuur om dat de photobooth bijna

gaat sluiten. Terwijl je dit omroept, zal je de rij direct even zien groeien! Je

voorkomt dat mensen teleurgesteld zijn als ze zien dat de photobooth net

voor het einde van het feest is gesloten. Het kan ook verstandig zijn om een

leuk krijtbordje met openingstijden bij de foto booth te plaatsen.

Tip 5: #BruidspaarSelfie

http://photoboothprops.nl/gastenboeken-bruiloft/


Dit is de grootste tip die we altijd meegeven.. Duik als bruidspaar zelf ook de

photobooth in met z’n tweetjes! Dit wordt zo vaak vergeten in alle hectiek

die trouwdag heet. Na deze sessie zal waarschijnlijk iedereen ook de

photobooth met jullie in willen duiken:) Laat het gebeuren en maak mooie

herinneringen in de foto booth.

Tip 6: Een online galerie om heerlijk van na te

genieten

Hoe leuk is het om een week na je bruiloft al je gasten nog een link naar een

online galerie te mailen? Daar in de galerie kunnen ze alle foto’s nogmaals

bewonderen en eventueel downloaden. Bij ons zit deze feature in onze

speciale Picture Perfect aanbieding inbegrepen, omdat we het heel

belangrijk vinden dat iedereen van de foto’s kan genieten.

Tip 7: Een foto zegt meer dan 1000 woorden.

Maak gedurende de avond nog een paar leuke foto’s met je

ceremoniemeester(s),  je getuigen of je ouders in het fotohokje. Vergeet

natuurlijk ook niet om een hele gave reeks met alleen jullie twee maken!

Wij werken met een onbeperkt aantal fotosessies, dus ga gewoon helemaal

los!

Tip 8: Wat zeg je? Ik kan je niet verstaan!

Zet de photo booth op een wat rustiger gedeelte van je feest. Bij rij vorming

versper je daarmee niet een gedeelte van de feestzaal.

Voor onze medewerker is het ook super fijn om aan jullie gasten duidelijk

uit te kunnen leggen hoe de photo booth werkt.

Tip 9: Maak het persoonlijk.

Zorg ervoor dat de fotostrip mooi gepersonaliseerd is vormgegeven. De

fotostrip is het aandenken aan jullie bruiloft en verdient een schitterende



uitstraling. Zelf hebben wij een vormgeefster in dienst, die alle fotostrips

omtovert in iets speciaals. In de blog 'een ongekende fotostrip '  laten wij je

alle mogelijkheden zien.

Tip 10: Print meteen een mooi trouw

bedankje uit

Maak van je fotostrip een bedankje! Doordat de fotostrip helemaal in stijl is

vorm te geven, kunnen we ook eenvoudig de tekst ‘bedankt voor je

aanwezigheid’ aan de fotostrip toevoegen. Het bedankje komt dan na elke

fotosessie direct uit de photobooth rollen.

Door gebruik te maken van onze kraft look fotomapjes, maak je het

bedankje helemaal compleet.

Bonus tip

Heerlijk rustig dineren.. Veelal komen we rond het diner opbouwen, het is

daarmee verstandig om vooraf met de locatie te communiceren waar de

photobooth moet staan. Dan hoeven wij jullie of de ceremoniemeester

geeneens te storen! Dat is toch helemaal lekker!

https://www.fotobelevenis.nl/fotostrip-uit-een-fotohokje/
https://www.fotobelevenis.nl/bedankje-voor-je-bruiloft/


Photobooth huren?

Fotobelevenis levert een ongekende photo booth belevenis.  

Benieuwd of we ook iets voor jou kunnen betekenen? 

Bekijk ons assortiment

made with

https://www.fotobelevenis.nl/photobooth/

