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Het is heel belangrijk dat je weet wat je wil en dat mijn style van fotografie jouw aanspreekt.
Samen spreken we jouw wensen en ideeën door, geef ik je advies in kleding,  lingerie en
accessoires en plannen we de shoot in.  Plan het wel ruim van te voren.

Als het dan zo ver is starten we eerst even rustig met een kopje thee/koffie of wat anders
lekkers. Hangen we de kleding mooi uit en bespreken we de diverse settings. Dan mag jij je eerste
set gaan aantrekken en intussen zet ik alles klaar en daarna kunnen we beginnen en is het tijd
voor de fotoshoot.

Tijdens de shoot:

Vind ik het belangrijk dat jij je op en top op je gemak voelt. Uiteraard begeleid ik jou in het
poseren en geef ik je tips en aanwijzingen waar nodig. Je wordt in verschillende settings en poses
gefotografeerd waarbij ik gebruik maar van diverse soorten licht en achtergronden. Zodat het
een mooie gevarieerde sessie gaat worden.

En of het nu gaat om een mooie zwangerschaps boudoir of een zwangerschap sessie met
stijlvolle jurken, in basis is de werkwijze hetzelfde.   
Uiteraard is tussendoor ook best even tijd voor een pauze en even wat te drinken want ik weet
dat dit soort shoots voor sommige zwangere vrouwen best pittig kunnen zijn.

Hoe gaat het verder na de shoot:

Je ontvangt van mij de factuur en we plannen ongeveer 3 week na de fotosessie weer een
afspraak in om samen jouw bewerkte foto’s door te kijken. Vanuit deze reveal kan jij de foto’s
uitzoeken die je graag zou willen bestellen. Hierin zijn diverse mogelijkheden en die laat ik je
allemaal zien. Mooie vergrotingen, een presentatie box of misschien wil je deze serie wel in een
prachtig album hebben. Een tastbare herinnering voor altijd.

Uiteraard ontvang je van mij ook een digitale preview zodat je ze thuis ook nog eens rustig na
kan kijken. We gaan er samen iets heel moois van maken!

De shoot



Mijn voorbereidingen, doorspreken van de shoot, maken moodboard
Fotoshoot van circa 1 1/2 tot 2 uur fotografie.
Gebruik van jurken, doeken en diverse achtergronden in de studio. 
Ik ga zowel gebruik maken van mijn daglicht studio als mijn flitsstudio of we kunnen
naar een mooie buitenlocatie.
Professionele zorgvuldige nabewerking van de fotosessie
Online gallery met de geselecteerde en bewerkte beelden
Reveal van de foto's (afspraak om de foto's door te spreken en na te bestellen)
De productlijn waar je voor kiest.
Super leuk mini albumpje die je makkelijk in je tas mee kan nemen.

WAT ZIT INBEGREPEN: 

Naast de kosten van de shoot zijn er na die tijd diverse producten en pakketten te
bestellen. 

Ik vind het heel belangrijk om een tastbaar totaal product af te leveren dus ik werk met
deze shoots alleen maar op basis van echt producten. Het is namelijk zonde dat je alleen
een digitaal bestand hebt op een computer. Foto's moeten een plek krijgen, tastbaar zijn.
Alleen dan kan je er echt van genieten en komen ze weer tot leven. 

Digitale bestanden verdwijnen in een map op een harde schijf en op een gegeven moment
kijk je er niet meer naar of raak je ze kwijt. CD's DVD's je kan ze vaak al niet eens meer
afspelen. Een fotoprint is iets tastbaars wat jij je leven bij je kunt dragen en zelfs door kan
geven. Je krijgt van mij wel altijd het bestand er extra bijgeleverd digitaal. Dus als back-
up heb je ook altijd de digitale bestanden nog (don't worry). 

Prijzen en pakketten 



Uitgebreide fotoshoot zoals 
 beschreven.
Gedetailleerde en zorgvuldige
nabewerking van de foto's.
20 digitale bestanden van de
fotoshoot.
Luxe linnen photobox in het formaat
15-23 met 15 prachtige fine-art
prints naar keuze of een album
20/20 met 10 spreads.
Mini - boekje cadeau. Super leuk om
in je handtas te bewaren of op het
dressoir te zetten.

 
 

 

Uitgebreide fotoshoot zoals
hiervoor beschreven.
Gedetailleerde en zorgvuldige
nabewerking van de foto's.
Alle digitale bestanden van de
fotoshoot.
Prachtig album 25x25 met 10
spreads - 20 pagina's. Mooi grafisch
opgemaakt. Met UV print op de
voorkant van het album.
Woodblock foto of 3-luik folio
Mini - boekje cadeau. Super leuk
om in je handtas te bewaren of op
het dressoir te zetten.

 
 

 
 

Uitgebreide fotoshoot zoals hiervoor
beschreven.
Gedetailleerde en zorgvuldige
nabewerking van de foto's.
15 digitale bestanden naar keuze
van de sessie.
Prachtig 3-luik folio 15-20 of
prachtige wall art print in 30/40
Mini - boekje cadeau. Super leuk om
in je handtas te bewaren of op het
dressoir te zetten.

 
 

 
 

UPGRADE MOGELIJK!
 

Pakketten waar je uit kan kiezen

€ 350,- € 495,- € 650,-

Meest gekozen
Pakket ExclusiefPakket Puur Pakket Luxe

Upgrade uiteraard mogelijk
zoals:

Meer fine-art prints of 
meer pagina's in het album
Luxe UV print op de photobox
Wall arts in grotere formaten.

De hele serie digitaal afkopen.
Dat is uiteraard mogelijk.
I

Vraag naar de mogelijkheden! 



Beide fotoshoots zoals hiernaast
beschreven zowel zwangerschap als
newborn.

Gedetailleerde en zorgvuldige nabewerking
van alle foto's.

Prachtig luxe album in het formaat 25x25
waar alle twee de shoots in verwerkt zitten. 

Mooie UV print op de voorkant van het
album en uiteraard zit het album in een
prachtige bewaarbox

Alle bestanden digitaal aangeleverd in HR

Mini-boekje cadeau die je leuk in je tas mee  
kan nemen.

 
 

       20 spreads- 40 pagina's. 

      op luxe USB  

 

€ 950,-

Pakket  "meest waardevol "
 
 

Wil jij nu heel graag zowel je zwangerschap als
straks een prachtige serie van jullie pasgeboren
baby'tje? Dan heb ik een ge-wel-dig combinatie
pakket voor je.

Een prachtige uitgebreide zwangerschapsessie op
locatie naar keuze (kan in de studio, maar kan
natuurlijk ook tijdens golden our op de hei of
zandverstuiving, bij het water, in het bos. Kies wat
bij jou past.

Daarna gaan we natuurlijk ook van jullie
pasgeboren baby'tje een hele mooie newbornshoot
fotografie. Ook hierbij hebben jullie de keuze
tussen studio of thuis.

Ik wil van deze shoots de meest waardevolle
herinnering maken die jullie je hele leven gaan
koesteren en nog vaak in gaan kijken. Vandaar dat
hier een prachtig album bij in zit. 

Ik laat jullie de producten graag zien in mijn
studio.

Combinatie pakket
ZWANGERSCHAP EN NEWBORN
























