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Wat is de laatste mooie foto 
van jou en je gezin?



Welkom
Wat ga je lezen?
Je wilt graag een mooie foto!
Alleen je vindt dat je er nooit leuk op staat.
Je voelt je ongemakkelijk als je op de foto gaat.
Je weet niet goed wat je dan aan moet.
Je bent bang dat je kinderen niet meewerken.
Je wilt niet zo geposeerd op de foto.

In deze brochure lees je alles over hoe het bij mij
in z'n werk gaat als je een shoot boekt.  

Heb je hierna nog vragen? 
Een appje sturen of mailen mag altijd! 

Kennismaken
Elkaar beter leren kennen vind ik belangrijk voor een
fotoshoot. Het is fijn om een klik te hebben met
elkaar, zodat je met een goed gevoel de fotoshoot in
gaat. Is die klik er niet, dan is het beter om op zoek te
gaan naar een fotograaf die beter bij je past. Daar
krijg je uiteindelijk de mooiste foto's mee!

Wat is je wens?
Als ik jouw bericht zie binnenkomen neem ik contact
met je op. Dan bespreken we jouw wensen. 
Wie gaan er op de foto? Om hoeveel personen gaat
het? Welke leeftijden?
Ook een belangrijke vraag vind ik altijd; wat ga je met
de foto's doen? Misschien heb je een bepaald plaatje
in je hoofd voor aan de muur. Of je wilt ze cadeau
doen. 
Op deze manier weet ik precies wat jij verwacht en
overleggen we samen wat daarin mogelijk is.
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En dan?

Waar gaan we naartoe?
Dan gaan we het hebben over de locatie. Wat is
voor jou of jullie een fijne plek? Waar komen
jullie graag of vaak? Ik kijk of dit een plek is waar
we mooie foto's kunnen maken en of het past bij
mijn fotostijl. Zodat je wel de foto's krijgt die je
van mij verwacht! 

Als je géén idee hebt, doe ik een voorstel. Ik
houd van lichte en open plekken met een wijdse
achtergrond. Bijvoorbeeld bij een water of op de
zandverstuiving. Een plek waar kinderen zich
vaak snel op hun gemak voelen en zich lekker
kunnen vermaken. 

Bij een binnenlocatie kijk ik naar een fijne en
rustige plek in huis waar het daglicht mooi naar
binnen komt.

Een plek waar de achtergrond rustig is. Daardoor
krijg je plaatjes waarop jij en de kinderen er echt
uit springen. Niets leidt af van waar de foto om
draait! Wanneer?

Vervolgens spreken we een datum en tijd af.
Mijn werkdagen zijn op woensdag, donderdag en
vrijdag + één dag in het weekend. 

Zodra we de datum hebben gekozen stuur ik je
een factuur. Op het moment van betaling staat de
datum vast. Joehoe! Dan gaan we uitkijken naar
een geweldige fotoshoot!



Wat nog meer?
Wie ben jij?
Om jou of jullie nòg beter te leren kennen, stuur
ik voor de fotoshoot een mail met drie vragen!
Ik vraag je om iedereen die op de foto gaat, kort
te omschrijven. Wat je op dit moment
bezighoudt en of er nog bijzonderheden zijn
waar ik rekening mee kan houden. Daar speel ik
op in tijdens de shoot, waardoor je snel op je
gemak voelt. 
Als je meer van mij wilt weten, mag je het mij
natuurlijk altijd vragen! Of kijk op de 'over mij'
pagina op mijn website.

Het weer
Het weer kunnen we niet plannen of vastleggen.
Wel kijk ik van tevoren goed naar de
weersverwachtingen.
Als er echt hele dag regen word voorspeld,
verzetten we de shoot. Meestal gaan we gewoon
en komt het tijdens de fotoshoot precies goed!

Wat doe ik aan?
Maar wat trek je nou aan? Ow ja, dit kan soms zo
lastig zijn. Helemaal om het mooi op elkaar af te
stemmen. Allereerst: doe vooral iets aan waar je je
lekker bij voelt! 
Op mijn foto's zie je een bepaalde kleurstelling 
 zodat de foto's precies de sfeer krijgen die je
zoekt. Via what's app kan je me altijd wat foto's
sturen, zodat ik met je kan meekijken. 
Deze kleuren passen er altijd mooi bij:



De fotoshoot
Op je gemak voelen
Zodra we elkaar ontmoeten voor de shoot neem
ik even de tijd om kennis te maken. Het
belangrijkste vind ik dat jij en jullie je op je gemak
voelen. We wandelen naar de plek waar we de
foto's gaan maken en kletsen ondertussen even. 

Baby
 Zit jouw kindje nog in de buik? Dan ga ik je
laten stralen! Je op je mooist laten voelen.
Heb je een pasgeboren baby? Dan laat ik je
tijdens de shoot lekker knuffelen en spelen met
je kindje. Of leg ik je baby slapend vast. 

En de kinderen dan?
Vanaf dan is het mijn bedoeling dat je het
gewoon fijn gaat hebben. Ik laat jullie naar mij
toe lopen, rennen, kletsen, nadenken en spelen.
Ik stel gespreksvragen, laat je zitten of met
elkaar een spelletje doen. Je hoeft NIET te
poseren, maar gewoon doen waar jij je fijn bij
voelt.
Met kinderen erbij gaat mijn aandacht veel daar
naartoe. Ik volg de kinderen in wat ze doen en
laat ze lekker zichzelf zijn.  Jij hoeft je geen
zorgen te maken of ze goed op de foto komen,
daar zorg ik voor! En zodra je kinderen in het
moment opgaan, voel jij je ook snel op je gemak.

Bedenk eens hoe fijn het is om even bewust stil
te staan bij wat nu is. Een gezellig en speels
moment met alle aandacht voor je gezin.
Als je de foto's krijgt, is het dàt wat je ziet.

Wacht niet op bijzondere momenten
maar maak ze zelf!

"We denken steeds terug aan vanmorgen. Wij vonden het
zo fijn met jou! En de foto's, waow! Ik krijg er tranen van in
mijn ogen"

"Op de foto's zie je de ontspannen sfeer terug. Onze zoon
staat er echt als zichzelf op. We zijn er superblij mee!" 

"Je hebt echt het talent om ontspanning, vertrouwen en
rust te brengen. En daarbij een boel plezier en
onbevangenheid. Ik heb genoten! En de kinderen nog
meer!" 



Na afloop

Na een uur of anderhalf is de fotoshoot
afgelopen en nemen we afscheid. Thuis zet ik de
foto's gelijk op mijn computer. Dan volgt de
eerste selectie. Een dag later kijk ik met andere
ogen en doe ik een tweede selectie. Dan volgt de
bewerking. Daarmee breng ik mijn 'sausje' aan
over de foto's. Daarmee worden ze zo licht en
zacht.

Jouw foto's
Zodra je jouw keuze hebt doorgegeven stuur ik
de foto's via we-transfer in hoge resolutie naar
je toe. 

Het is ook mogelijk een fotoboek te bestellen of
een afdruk. Ik zorg dat dit producten zijn van
goede kwaliteit. Dan weet je zeker dat je er nog
jaren plezier van hebt.

Na ongeveer een week krijg je van mij een link
naar een online galerij. Daar staan alle foto's. Je
kunt ze allemaal bekijken en je favorieten
aangeven. Meer foto's bijbestellen kan altijd.
Uiteindelijk alle foto's afnemen kan natuurlijk
ook. Weg keuzestress! 
De online galerij blijft niet voor altijd staan. Ik
bewaar wel al jullie foto's een aantal jaar op mijn
externe opslagschijf.

Na de shoot

Kiezen uit de online galerij

Vanaf dit moment voel je iedere keer wanneer je de foto's ziet, hoe het was op dat
moment. En dan ben je blij dat je het hebt gedaan. Want je vergeet nooit meer hoe die
handen voelden, wat je zag, hoe de stemmen klonken en waar je zo om moest lachen...
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Wil jij dàt laten vastleggen wat zo snel voorbij lijkt te gaan? 
Een fijn ontspannen fotoshoot waarbij rust, plezier en jezelf zijn centraal staat?

Hou je van lichte, zachte foto's met een open achtergrond?
 

Dan zijn wij een match!
Stel het niet uit, doe het nu en neem contact op. 

Dit moment komt nooit meer terug ...
 

Liever even bellen om te horen of het klikt?
Laat het me weten, dan plannen we iets in!


