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Deze brief bevat alle informatie voor de Cakesmash shoot
die ik bij u thuis zal komen doen. 

- We hebben eerst contact, meestal per mail. Hierbij vraag ik om een aantal gegevens   
  zodat ik jullie op de lijst kan zetten.
- Daarna spreken we een datum af voor de shoot. 
- De tijd spreken we van tevoren af ivm slaapjes. 
- Uit ervaring blijkt dat na een ochtendslaapje de grootste kans geeft op een vrolijk  
  kindje en mooie foto’s.
- In totaal duurt de shoot +/- 1,5 uur.
- Foto’s zijn bedoeld voor promotioneel gebruik. Hiervoor laat ik vóór de shoot door  
  beide ouders een formulier ondertekenen. 
- Om een rustige en veilige omgeving te hebben voor het kindje en de shoot is het 
  belangrijk dat er geen anderen (kinderen, familie, huisdieren, etc.) rondom de shoot 
  aanwezig zijn. Plan dus geen afspraken in als ik kom! 
- Het is belangrijk dat beide ouders vader aanwezig zijn en blijven tijdens de shoot. 
  Dit i.v.m. het sjouwen van spullen, maar ook om te assisteren tijdens de shoot.
- Ik negeer het kindje bij binnenkomst zodat het kan wennen.
- Ik heb geïnvesteerd in mooie spullen en kleding welke ik mee zal nemen. Aangezien  
  het een portfolioshoot betreft, kies ik zelf de kleuren. 
- Het liefst heb ik een kamer met Noorderlicht waar ik mijn set kan opzetten. Vóór de   
  shoot zal ik bepalen waar ik te werk ga. Het kan zijn dat we wat dingen moeten ver 
  schuiven.
- Meestal vraag ik één van jullie vraag om achter mij plaats te nemen om de aandacht  
  van het kindje te trekken.
- We starten met de taart. Daarna sluiten we af met een lekker badje zodat jullie kindje 
  weer schoon wordt.
- Doe geen elastiekjes of klemmetjes in op de ochtend van de shoot.
- Zorg voor een schone handdoek en/of badcape voor na het badje.
- Het is ten strengste verboden om zelf mee te fotograferen tijdens de shoot.

- Je ontvangt van mij 5 foto’s. Gezien het karakter van de shoot bepaal ik welke foto’s 
  ik met jullie deel.
- U zult de foto’s van mij ontvangen binnen 3 weken na de afspraak.
- Bedankt voor het vertrouwen. Ik kijk uit naar de shoot! :) Ik ga er alles aan doen om u  
  onvergetelijke foto’s te geven. 
- Een goede review op Google wordt erg gewaardeerd en helpt mijn bedrijf groeien! :)


