
 
 informatiebrief cakesmash shoots juli 2022

Deze brief bevat alle informatie voor de Cakesmash shoot
in de studio.

- 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. Verzetten is altijd mogelijk en dat is 
  beter dan een ziek kindje!

De dag van de shoot

- Het adres van de studio Is Ruysdaelbaan 7 5642 JJ Eindhoven.
- Rijd je door de poort dan kun je gratis parkeren op het terrein voor het pand.
- Daarna kun je me even bellen, zodat ik de deur voor je open kan doen.
- In totaal duurt de shoot +/- 1 tot 1,5 uur.
- Het is belangrijk dat de vader (of in overleg: andere assistent) aanwezig blijft tijdens 
  de hele shoot. Dit voor assistentie en i.v.m. de veiligheid tijdens de shoot. De assistent 
  moet in ieder geval een bekend en vertrouwd iemand zijn.
- Kinderen die niet mee op de foto gaan zijn tijdens de newbornshoot niet toegestaan 
  in de studio.

Rust

- Om een rustige en veilige omgeving te hebben voor het kindje en de shoot is het erg
  belangrijk dat er rust is tijdens de shoot. Plan geen andere afspraken in op de dag 
  van de shoot.
- Ik bereid de styling voor in de kleur die je hebt aangegeven op het Boekingsformu-
  lier.

 Levering van de foto’s

- 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 factuur dient voldaan te worden middels Pin. Ik accepteer geen contact geld.

Bedankt voor het vertrouwen. Ik ga er alles aan doen om onvergetelijke foto’s te maken!


