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U wilt iets presenteren, iets laten zien, een 

bepaald soort informatie geven maar weet 

niet in welke vorm het gegoten moet wor-

den, ligt hier nu juist de kracht van Evertz 

Video Productie n.l 

CREATIVITEIT en een beetje LEF! 

• Productpresentatie 

• Bedrijfspresentatie 

• Bedrijfsveiligheid 

• Hobby video’s 

• Multimediapresentatie 

Wat doen wij nog meer... 

Evertz Video Productie 

You N@me it,We Fr@me it 

Hoera! 

We gaan 

Trouwen... 

Telefoon: (+31)416 85 76 37 

Mobiel: (+31)6 53 480 973 

E-mail: info@evertz.nl 

Koetshuislaan 241 

5146 BM Waalwijk 

Noord Brabant 

Evertz Video Productie 

Wereldwijde Communicatie 



Een videoreportage bestaat uit verschillende 

onderdelen, als algemene regel geldt: 

 

# Deel 1: de Intro 

# Deel 2: de Huwelijksdag 

# Deel 3: het Einde 

 

De Intro 

Bijvoorbeeld, wie zijn de bruid en bruidegom, 

hoe en waar hebben ze elkaar leren kennen, wat 

zijn hun hobby’s,  

De Huwelijksdag 

In overleg met het a.s bruids-

paar wordt er bepaald wat wel 

en wat persé niet wordt gere-

gistreerd, kortom hoe ziet de 

dag eruit, alleen Stad-

huis, Stadhuis en 

receptie of de com-

plete dag vanaf huis tot en met de laatste borrel. 

Het Einde 

Dit kan zijn: een compilatie van deze dag, het 

vertrek op huwelijksreis of een ander item, en 

de aftiteling, maar vooral SAMEN MET HUN 

wordt de video gemaakt, zij bepalen de keuze 

van muziek, de lay-out van de videohoes en wij 

smeden het geheel vloeiend aan elkaar. 

Pas nadat alles is door-

gesproken en vastgelegd 

gaan wij aan de slag. 

De afwer-

king 

Nadat alle beel-

den zijn opge-

nomen en verwerkt hebben wij zeker 14 dagen 

nodig om van deze bijzondere dag ook een 

unieke videomontage te vervaardigen. 

Als laatste kan de keus worden gemaakt hoe 

deze video afgewerkt moet worden. De keuze 

kan worden gemaakt uit: 

VHS Videoband 

SVCD Super Video CD of 

DVD inclusief interactieve menu structuur. 

Telefoon: (+31)416 85 76 37 

Mobiel: (+31)6 53 480 973 

E-mail: info@evertz.nl 

Samen met het bruidspaar 

maken wij een draaiboek, zij 

bepalen immers hoe de repor-

tage wordt gemaakt. 

Een verhaal uit een boek 

heeft een begin, daarna volgt het eigenlijke 

verhaal en het heeft een einde. 

Ook een videoreportage bestaat uit verschillen-

de onderdelen en wordt samen met het a.s 

bruidspaar ontwikkeld. 

Natuurlijk is het van belang dat het verloop van 

deze dag nauwgezet wordt doorgesproken, zo 

voorkom je onverwachte aspecten en weten wij 

exact wat er staat te gebeuren. Net als jullie, 

hebben ook wij, een goede voorbereiding nodig 

om deze dag in beeld en geluid vakkundig te 

kunnen registreren. 

Als wij goed zijn voorbereid merk je nauwelijks 

dat wij er zijn. 

Koetshuislaan 241 

5146 BM Waalwijk 

Noord Brabant 

Evertz Video Productie 

De mooiste dag uit je 

Leven, Ja ik wil... 

Hoe wordt een 

huwelijksreportage 

uniek? 

Een dag om nooit te ver-

geten 

Na een welverdiende vakantie 

is de video klaar 


