
 
 informatiebrief cakesmash shoots juli 2022

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

- We hebben eerst contact, meestal telefonisch. We spreken een datum af en jullie  
  vullen het Boekingsformulier in.
- Voor de cakesmash shoot is een aanbetaling van 100 euro van toepassing, welke van 
  tevoren voldaan dient te worden middels een betaalverzoek. Daarna is de reservering 
  compleet.
- De tijd spreken we van tevoren af ivm slaapjes. Uit ervaring blijkt dat na een ochtend
  slaapje de grootste kans geeft op een vrolijk kindje en mooie foto’s.
- Is je kindje ziek? Laat dit dan aub z.s.m. weten. De taart kan worden ingevroren en ver-
  zetten is mogelijk en altijd beter dan een ziek kindje!
- In totaal duurt de shoot +/- 1 tot 1,5 uur.
- Het is belangrijk dat beide ouders vader aanwezig zijn en blijven tijdens de shoot. 
  Indien dit niet lukt is één ouder en een familielid of bekende ook goed. Zolang je kindje   
  hem of haar maar vertrouwt en kent.
- 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! 
- Ik negeer het kindje bij binnenkomst zodat het kan wennen.
- Tijdens de cakesmash shoot neem ik de vooraf afgesproken styling mee, plus de taart.
- 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.
- Doe geen elastiekjes of klemmetjes in op de ochtend van de shoot.
- Zorg voor een schone handdoek en/of badcape voor na het badje.
- Meestal vraag ik één van de ouders 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.
- Het is ten strengste verboden om zelf mee te fotograferen tijdens de shoot.
- Na de cakesmash shoot bereid ik binnen 2 weken een gallery met 20 bewerkte foto’s  
  voor. Zodra deze klaar is stuur ik een appje om de Bestelafspraak te plannen.
- Tijdens de Bestelafspraak kunnen jullie kiezen welke herinnering bij jullie past.
- De betaling dient voldaan te worden middels een betaalverzoek tijdens de Bestelaf
  spraak.
- Bedankt voor het vertrouwen. Ik kijk uit naar de shoot! :) Ik ga er alles aan doen om u  
  onvergetelijke foto’s te geven. 


