
Boy Hazes is freelance 
fotograaf en heeft zich 
sinds 2007 gespecialiseerd 
in uitvaartfotografie.



“De foto’s die Boy heeft gemaakt zijn
ons heel dierbaar. Boy is een integer 
en warm persoon, die meegaat in 
het ritme van de uitvaart waardoor 
ik geen moment was afgeleid door 
zijn aanwezigheid. Dat de foto’s zo 
prachtig en treffend zijn maakt Boy prachtig en treffend zijn maakt Boy 
een echte vakman. Het laat zien dat 
hij niet alleen een heel goed product
aflevert, maar vooral dat hij écht om 
mensen en hun verhalen geeft.
Onze dank is groot!”

www.boyhazes.nl   |   06 51 98 78 29   |   fotografie@boyhazes.nl   |   kvk 34319097

Op mijn website vindt u meer informatie over mij, de  
mogelijkheden en mijn tarieven. Als u wilt kunnen we 
persoonlijk afspreken om alles door te nemen. 
Bellen mag natuurlijk ook. Het contact kan ook via 
uw uitvaartverzorger lopen. 

“Ik moest eerst even aan het idee wennen om 
de begrafenis van mijn vader door een fotograaf 
te laten vast te leggen. Maar ben onwijs blij dat 

ik dit heb gedaan, ik heb een blijvende herinnering.”

In overleg met u bepalen we wat er naast de 
uitvaartdienst gefotografeerd gaat worden. Bijvoorbeeld 
het vertrek van huis of de voorbereidingen in de aula. 
Vaak wil men ook een portret van de overledene of foto’s 
van het sluiten van de kist. Deze momenten blijken 
achteraf zo waardevol te zijn. 

"Je hebt het talent om de meest intieme, verdrietige momenten 
op een prachtige en respectvolle manier vast te leggen. 

Jouw aanwezigheid tijdens de uitvaart voelde natuurlijk en zelfs 
troostgevend. Je hebt oog voor detail. Dit komt tot uiting in 

de ontroerende en pakkende foto’s. Ik koester jouw fotoboek want 
zonder dit boek zou ik veel emotionele en mooie momenten 

niet hebben kunnen onthouden."niet hebben kunnen onthouden."

Uitvaartfotografie is een bijzondere en specialistische 
tak in de fotografie. Als professioneel fotograaf leg ik 
momenten vast van afscheid en troost. Als een 
documentaire met beelden. Details worden niet vergeten, 
zoals een foto van een bloemstuk of een tekening met 
een speciale betekenis. Als fotograaf denk ik met u mee 
en tijdens het afscheid blijf ik met u meedenken. Tevens en tijdens het afscheid blijf ik met u meedenken. Tevens 
verzorg ik voor u een fotoalbum.


