
 
 informatiebrief babyshoot maart 2022

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

- We hebben eerst contact, meestal per mail. Hierbij bespreken we hoe oud jullie kindje   
  op dat moment is en welke maat hij of zij draagt. 
- Daarna spreken we een datum af voor de shoot. 
- De tijd spreken we van tevoren af ivm slaapjes, het beste is na een (ochtend)slaapje.
- In totaal duurt de shoot ongeveer 1,5 uur.
- In die tijd proberen we 4 wissels te doen.
- Om een rustige en veilige omgeving te hebben voor het kindje en de shoot is het 
  belangrijk dat er geen anderen (kinderen, familie, etc.) rondom de shoot aanwezig 
  zijn. Plan dus geen afspraken in als ik kom! 
- Het is belangrijk dat de vader (of andere assistent) aanwezig blijft tijdens de shoot. 
  Dit i.v.m. het sjouwen van spullen, maar ook om te assisteren tijdens de shoot.
- Het kan zijn dat ik één van jullie vraag om achter mij plaats te nemen om de aandacht  
  van het kindje te trekken.
- Je kunt me helpen door alvast één of twee stuks van het favoriete speelgoed klaar te 
  leggen.
- Ik negeer het kindje bij binnenkomst zodat het kan wennen.
- Ik heb mooie spullen en kleding welke ik mee zal nemen. 
- Als alles goed gaat doen we drie wissels, maar soms minder als het kindje daarom 
  vraagt.

- 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. Misschien moeten we wat dingen verschuiven. 
- Het is toegestaan om één backstage opname te maken, mee blijven fotograferen 
  is ten stengste verboden.
- Verwarm het huis voor! Rond de 23 graden is perfect. Ik neem ook nog een kachel-
  tje mee.
- U zult de foto’s van mij ontvangen binnen 2 weken na de afspraak.
- U ontvangt van mij een gallery met 20 foto’s. Afhankelijk van het gekozen pakket kunt 
  u hieruit kiezen welke foto’s je wilt hebben. Een upgrade is altijd mogelijk.

- 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! :)


