
 

De Newbornshoot Checklist

Heb je de Informatiebrief Newbornshoot goed doorgelezen? Vul dan voor 
jezelf deze checklist in.

 Bij binnenkomst zal Sophie het kindje negeren zodat het kan wennen.

    Zoals afgesproken blijft de vader (of in uitzonderingen: assistent) de héle shoot 
       aanwezig om mee te sjouwen en assisteren tijdens de shoot.

    Wij begrijpen dat een shoot gemiddeld tussen de 2 en 4 uur duurt. We nemen de 
       tijd en gaan niet haasten.

 Voor een rustige en veilige werkomgeving is er naast de vader/assistent niemand 
       anders aanwezig tijdens de shoot. Dus géén familie, kraamhulp of zorgverleners. 
      Andere kinderen alléén indien er een broer/zusfoto afgesproken is.

 Sophie zorgt voor de styling in de vooraf door ons doorgegeven kleuren. 

 Qua voeding zorg ik ervoor dat de baby van tevoren gegeten heeft en dan zo’n 
      1,5 uur wakker is. Op die manier is de kans op een slapend kindje het grootst.  

   We proberen die ochtend een badje te maken om de baby te laten slapen.
       Ook zorgen we voor nette nageltjes en schone oogjes.

 Na de laatste voeding voor de shoot trek ik mijn kindje géén romper meer aan, 
       maar een omslagdoek of badcape. Zo hoef ik het kindje niet te wekken indien 
       het slaapt.

    We zorgen dat er extra voeding binnen handbereik is, door de hitte verbrandt 
       het kindje meer dan normaal.
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 Sophie zorgt ervoor dat er geen geslachtsdelen in beeld komen. Bij sommige set-
      tings zijn wel de billetjes bloot, indien ik bezwaar heb dan geef ik dit aan.

 Indien ik tijdens de shoot graag dingen anders zou zien geef ik dit ook aan.

 Indien we kunnen inschatten in welke kamer (Noorderlicht?) Sophie zal gaan 
       shooten verwarmen we de kamer voor! Het is ons bekend dat Sophie ook een 
       kacheltje meeneemt. 

 Bij broer-zusfoto’s: ik zorg ervoor dat de kleding voor het broertje of zusje schoon, 
       gewassen en gestreken klaarligt.

 Ik begrijp dat het is toegestaan om één backstage opname te maken. 

 We begrijpen dat de baby de shoot bepaalt en niet wij.

 Wij zorgen voor nette, schone en gestreken kleding voor de ouderfoto’s of bro 
       er/zusfoto’s indien we dit hebben geboekt, zie infobrief.

 Tenzij anders afgesproken ontvang ik de foto’s binnen 2 weken na de afspraak.

    Sophie stuurt mij dan een gallery met 20 foto’s welke ik nog niet zal delen met   
       anderen. Hieruit kunnen wij, afhankelijk van ons pakket, kiezen welke foto’s we 
       willen hebben.

 Zelf proberen we zo relaxed mogelijk te zijn tijdens de shoot.

 We begrijpen dat het nodig kan zijn om meubels te verplaatsen voor de shoot.

 Wolletjes en vachtjes pluizen, we stellen stofzuigen uit tot na de shoot. 

   We gaan er alles aan doen om onvergetelijke foto’s te maken en kijken uit naar   
      de shoot!  
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