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NEWBORN FOTOGRAFIE

HERINNERING

voor altijd

Jullie pasgeboren baby’tje puur en uniek vastegelegd.
Zo klein nog, zo teder, zo puur...
En het is écht zo... klinkt clichè.. maar het vliegt voorbij, voordat je het weet zijn ze groot.
Een newbornsessie is eigenlijk iets waar je niet over moet twijfelen.
Zo klein als ze in de eerste 3 weken zijn, dat moment vergeet je zo snel en komt NOOIT meer terug.
Het is een investering waar jullie je hele leven nog op terug zullen kijken.
Een tastbare herinnering die je voor altijd zult koesteren.
Daarom is dit is gewoon het mooiste wat er is... vast leggen van een moment dat nooit meer terug komt..
Toen ik voor het eerst een echte camera vast hield wist ik het zeker... dit is wat ik wil !
Jullie gaan een bijzondere tijd tegemoet en kunnen waarschijnlijk niet wachten tot dat jullie je kleine
wondertje in de armen kunnen sluiten. Een pasgeboren baby'tje verandert zo ontzettend snel dat het heel
waardevol is om dit prille begin vast te leggen.
Ik heb mij de laatste jaren steeds verder verdiept in het fotograferen van newborn baby'tjes en vanaf dat ik
zelf moeder ben zie ik pas hoe mooi en hoe puur het is. De eerste weken zijn zo bijzonder en komen nooit
meer terug. En het is ook zo fijn om te zien hoe ouders mij in vertrouwen nemen als ik hun kleine
pasgeboren wondertje vast leg.
Het mooiste is om jullie baby'tje in de 2e of 3e week na de geboorte te fotograferen omdat ze dan nog veel
slapen, een gaaf huidje hebben en ze nog zo flexibel zijn dat je ze in die echte newborn poses kan leggen.
Wacht je te lang dat zijn ze al veel meer wakker, overstrekken ze al veel met armpjes beentjes en hun nekje.
Dus wacht niet te lang en maak tijdens je zwangerschap al een afspraak.

En nu? hoe gaat het in zijn werk?
FOTOSHOOT INPLANNEN
Het is heel belangrijk om de newbornshoot ruim van te voren in te plannen omdat ik vaak al maanden van te voren volgeboekt sta (dit om teleurstellingen te voorkomen).
Een newborn fotosessie vindt altijd binnen 2 tot 3 weken plaats nadat de baby is geboren. Neem ook binnen 24 uur na de bevalling even contact op zodat ik weet dat jullie kindje is geboren en
zodat we de geplande optie vast kunnen zetten. Het liefst fotografeer ik de baby’s binnen 15-20 dagen. Binnen deze dagen zijn ze nog lekker flexibel en in allerlei houdingen te leggen en slapen
ze nog veel.
TIJDENS DE SHOOT:
Newborn fotografie vindt voornamelijk plaatst in mijn studio. Ik heb een ruim opgebouwde studio die uit zowel een daglicht als een flits studio bestaat. Hier heb ik heel veel mooie spulletjes
waarmee en waarin we de baby kunnen fotograferen. Zorg ervoor dat het babytje net een warm badje, een schone luier en de voeding heeft gehad, zodat hij/zij daarna heerlijk in de studio in
slaap kan vallen. Het liefst fotografeer ik het pasgeboren babytje bloot of in zijn of haar luiertje. Voor jullie zelf is het belangrijk dat jullie neutrale kleuren aan hebben tijdens de newborn shoot
(hierover geef ik jullie graag nog wat advies en tips verderop in deze brochure).
De newbornsessies fotografeer ik het liefst in de ochtend. Baby’tjes zijn dan vaak het rustigst en het meest ontspannen. En vaak hebben ze in de ochtend nog minder last van krampjes. Het beste
kunnen we meteen na de voeding afspreken zodat ze lekker loom in slaap vallen. Moeten jullie een eindje rijden mag je natuurlijk ook de voeding bij mij in de studio geven.
Ik zet van alles klaar voor de newborn fotoshoot. Denk aan mooie kleden, mandjes, fijne stofjes, sjaals/wraps etc. en natuurlijk alle benodigdheden voor de studio. Natuurlijk mogen jullie zelf
ook leuke accessoires zoals; mooie dekens, sjaals, fijne stofjes, haarbandjes, mutsjes o.i.d. meenemen! Of een eigen knuffeltje (ook altijd heel leuk).
Er is tussendoor natuurlijk tijd om te voeden, te verschonen (ja, dit hoort er ook bij) en natuurlijk om te knuffelen.
HOE GAAT HET VERDER NA DE SHOOT:
Op de dag van de shoot plannen we meteen een vervolg afspraak in om de foto's te bekijken en waar ik jullie kan laten zien wat er allemaal mogelijk is qua nabestellingen.
Je ontvangt van mij na de fotoshoot de factuur en de foto's zullen ongeveer 3 weken daarna klaar zijn.
Tevens ontvang je een online gallery waar alle foto's in staan. Hier kan je alvast even een kijkje nemen en misschien voor jezelf al een selectie maken van jullie favoriete foto's. Tijdens de
vervolg afspraak zal ik jullie foto's in het groot tonen en jullie een kijkje laten nemen in de mogelijkheden van albums, vergrotingen, wand decoraties en andere eventuele mogelijkheden.
Het afkopen van bestanden in hoge resolutie kan uiteraard ook.
Ik werk met een 3-tal pakketten waar je uit kan kiezen.
En uiteraard is bij ieder pakket een upgrade mogelijk en zijn producten ook los bij te bestellen.

Prijzen

NEWBORN fotosessie

Hierbij in begrepen zit:
Overleg van te voren via de mail.
Mijn voorbereiding, inspiratie en creativiteit.
Fotoshoot van circa 2 1/2 uur
Gebruik van accessoires, achtergronden, props, wraps, mutsjes, mandjes ect..
Ruime selectie foto's
Professionele zorgvuldige nabewerking van de fotosessie.
Digitale online gallery waar je de foto's kan bekijken en uitzoeken.
Reveal afspraak om de foto's samen door de te nemen en te bestellen.
Mooi mini-boekje (leuk om in je tas mee te nemen.

Vanaf

225,-

Let op, dit is de prijs voor de fotoshoot en hier zitten nog geen foto's of
digitale bestanden bij in begrepen..

Meest gekozen

PAKKET 1
Newborn fotoshoot van c.a. 2 1/2 uur in
mijn studio.
Mijn voorbereidingen, inspiratie en
creativiteit.
Zorgvuldige nabewerking van de foto's
Beveiligde online gallery van jullie
foto's
klein mini albumpje (cadeautje)
Bij deze fotoshoot zitten nog geen foto's
of digitale bestanden. Dit is alleen de
prijs voor de opname en het
nabewerken. Foto's en bestanden zijn los
bij te bestellen.

PAKKET 2
Newborn fotoshoot van c.a. 2 1/2 uur in
mijn studio.
Mijn voorbereidingen, inspiratie en
creativiteit.
Zorgvuldige nabewerking van de foto's
Beveiligde online gallery van jullie
foto's
Album in het formaat 20/20 met 10
spreads en een selectie van 20 van jullie
mooiste foto's
20 digitale foto's naar keuze in hoge
resolutie

Dit pakket kan je het beste kiezen als je zelf
je product lijn samen wil stellen.

€ 225,00

€ 475,00

PAKKET 3
Newborn fotoshoot van c.a. 2 1/2 uur in
mijn studio.
Mijn voorbereidingen, inspiratie en
creativiteit.
Zorgvuldige nabewerking van de foto's
Beveiligde online gallery van jullie
foto's
Album in het formaat 25/25 met 15
spreads en een selectie van 20 tot 30
van jullie mooiste foto's
Prachtige linnen box met 15 fine artprints
Alle digitale foto's naar keuze in hoge
resolutie
En nog een super leuk mini albumpje
cadeau die je altijd in je tas kan dragen.

€ 750,00

Nabestel mogelijkheden

Ik vind persoonlijk dat je foto's tastbaar moet maken en dat ze een plek moeten krijgen.
Alleen dan kan je er écht 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. Een print pak je erbij of hang je op een plek waar je er iedere dag van kan genieten.
Echte vakprints kan je ook niet vergelijken met goedkope fotoprints die je via een online webshop of een Hema- kruidvat laat afdrukken. De kleuren kunnen zo
enorm verschillen en echt afbreuk doen op de foto. Ook zonde, dan investeer je in naar een professionele fotograaf en vervolgens wil je besparen op de afdrukken...
NIET DOEN!
Digitale bestanden kan je altijd nog extra bij bestellen, stel je wil iets leuks voor opa en oma maken, of je bent zelf bezig met een levensloop album.
Een fotosessie is zo’n tastbare herinnering (helemaal van de eerste weken- een moment wat nooit meer terug komt). Dit wil je toch gewoon delen met anderen?
Ik bied de mogelijkheid om de fotoshoot te bundelen in een prachtig hand gemaakt album. Mooi grafisch opgemaakt en waar foto's weer tot leven komen.
Zo kan je het er iedere keer bij pakken van het album weer even terug gaan naar dit waardevolle moment.
Er zijn diverse mogelijkheden qua albums, ruimte keuze in materialen en kleuren. Ik ga er graag samen eens met jullie voor zitten.

Nabestel mogelijkheden

extra bij te bestellen

PRACHTIG ALBUM

In Linnen, nubuk, kunstleer of stof. Er is een ruim assortiment van kleuren en materialen waarin albums besteld
kunnen worden.
Ik maak een mooi persoonlijk ontwerp voor je. Waar je eerst nog een digitale proefdruk van ontvangt.
Mogelijkheid voor een foto of UV print op de voorkant van het album.
Prijs indicatie: 20-20 album met 10 spreads € 195,00
Liever meer spreads in je album (1 spread is 2 bladzijdes), dat kan! Dan betaal je per extra spread een toeslag van
€ 15,00 per spread

LUXE PHOTOBOX

DIGITALE BESTANDEN

Een prachtige portfolio photobox met een selectie van 15 van jouw mooiste foto's afgedrukt op hoogwaardig
fotopapier en deze worden ingelijst in prachtige passe-partouts. De box is van linnen (maar kan eventueel ook in
hout tegen meerprijs)
Prijs voor deze linnen box incl. de 25 foto's € 250,00

Dat kan natuurlijk ook !
Selectie van 10 bestanden € 100,00
Selectie van 15 bestanden € 125,00
Selectie van 20 bestanden € 150,00
De hele serie digitaal afkopen € 200,00
Wil je liever maar een of twee foto's. Dan betaal je per bestand € 15,00.
Hou er wel rekening mee, dat een digitaal bestand maar een digitaal bestand is en dat een afdruk veel tastbaarder is. Ga je zelf de foto's af
laten drukken dan staan d-eYe niet meer garant voor de kwaliteit van de foto's. Als je via mij besteld worden foto's afgedrukt bij een
professioneel vaklab en heb je garantie. Worden alle foto's gecontroleerd en krijgt je kwaliteit. Ga je naar een algemene afdruk centrale via
een webshop, hema of waar dan ook. Dan worden foto's in massa afgedrukt en kunnen kleuren totaal anders uitkomen dan op het originele
bestand.

Achtergronden en props
In de studio heb ik veel spulletjes waar we gebruik van kunnen maken tijdens de shoot.
Mandjes, props, mutsjes, dekentjes, achtergronden ect.
Bedenkt van te voren goed wat je wil. Hou jij van licht, fris en puur. Dan is het ook mooi
om in een lichte stijle te gaan fotograferen, Bij een lichte achtergrond is het ook mooi om
gebruik te maken van lichte en zachte tinten.
Wit, naturel, pastel, lichtblauw, ecru, licht zacht bruin, zachte roze of zalm tinten.
Hou je meer van donker, en warme kleuren. Dan gaan we daar mee werken. En wil je
beide kan dat uiteraard ook. Voor de newbornbaby heb ik genoeg wraps, pakjes, broekjes
en accessoires in de studio. Wellicht zou je zelf nog een leuk pakje mee kunnen nemen.
Voor jullie zelf is het belangrijk om jullie kleding hier op aan te passen.
Hou het neutraal, dus ga niet met drukke prints en grote teksten op je kleding werken.
Dit kan erg afleiden.
Bij lichte tinten, lichte kleuren kleding en bij donkere achtergrond. Warme of donkere
kleuren.
Voor de vrouw/ mama is een mooie jurk natuurlijk ook prachtig als deze een prints heeft
is het niet erg (bloemetjes) maar hou de rest dan simpel. Dus niet alle twee in drukke
prints.
Wil je graag meer informatie en kleding tips. Ik heb een aparte brochure gemaakt. Deze
kan ik je uiteraard toesturen als je dat graag zou willen.

inspiratie

Shoot time

Ik hoop dat ik jullie een beetje inspiratie en advies heb kunnen geven. Kom je er niet uit, wil je graag even
overleggen? Dat kan altijd. Bel of mail mij gerust met je vragen of als je een afspraak in wil plannen.
Ik zou het super leuk vinden als ik een prachtige herinnering voor je vast mag leggen.

E: info@d-eye.nl of via app 0648344709
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