informatiebrief newbornshoot augustus 2022

Deze brief bevat alle informatie voor de Newbornshoot
in de studio.
- Rond de uitgerekende datum neem ik contact met je op, maar je mag natuurlijk ook
zelf bellen of appen. Afhankelijk van hoe het met jullie gaat plannen we de shoot dan
in. Beval je eerder of loopt het anders? Dan hoor ik dat graag zo snel mogelijk i.v.m. de
planning.
- De afspraak zal plaatsvinden vanaf dag 6 t/m 14. Later kan, maar hou er rekening
mee dat we dan vaak meer wakkere foto’s krijgen en de baby groter en al wat minder
flexibel is.
- Ben je overtijd? Dan plannen we de shoot om die redenen tussen dag 6 en 8.
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.
- Bij binnenkomst zal ik het kindje negeren zodat het aan me kan wennen.
- Een shoot duurt gemiddeld tussen de 2 en 3 uur. Het kan namelijk even duren voordat
de baby slaapt. We nemen de tijd en gaan niet haasten.
- 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.
- Kinderen die niet mee op de foto gaan zijn tijdens de newbornshoot niet toegestaan
in de studio.
- In de regel beginnen we tussen 10.00 en 10.30 uur.
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 kleuren die je hebt aangegeven op het Boekingsformulier.
Voorbereiding van de baby
- Een badje maken van tevoren is altijd een goed idee! Zorg evt. ook voor nette nageltjes
en schone oogjes.

- Het is prettig als de baby van tevoren gegeten heeft en daarna zo goed mogelijk
wakker gehouden wordt voor de shoot.
- Ideaal is eerst een badje en dan de voeding.
- Het kindje krijgt door de warmte tijdens de shoot eerder honger. Er is dan ook altijd tijd
en ruimte voor een (borst)voeding tijdens de shoot! :)
- Indien mogelijk na de laatste voeding voor de shoot graag in een luier + omslagdoek/
badcape i.p.v een romper en kleertjes. Zo hoef ik het kindje niet te wekken als het
slaapt.
- Bij sommige settings kan het zijn dat ik het kindje zo naakt mogelijk fotografeer. Hierbij
dek ik uiteraard de geslachtsdelen af.
- Heb je gekozen voor een broer/zusfoto of ouderfoto? Zorg voor nette, schone en
gestreken kleding.
- Bij broer/zusfoto’s: een wit (zwart, of andere neutrale kleur) jurkje of shirtje met een
spijkerbroek. Meerdere kindjes? Dan graag zoveel mogelijk dezelfde kleur.
- Bij ouderfoto’s: beide zwart of neutraal kleurig shirt of topje met spijkerbroek. Liefst
dezelfde kleur.
Kies in ieder geval altijd neutrale kleuren en GEEN prints of zichtbare logo’s.
Tijdens de shoot
- Om de newborn op temperatuur te houden werk ik met een kacheltje. Het is dan ook
aan te raden om dunne kleding of laagjes aan te trekken op de dag van de shoot!
- Het is toegestaan om één backstage opname te maken. Mee blijven fotograferen
tijdens de shoot is verboden.
Levering van de foto’s
- Na de shoot verzorg ik een gallery met 20 bewerkte foto’s. Afhankelijk van het gekozen
pakket kun je kiezen welke foto’s je wilt hebben.
- Binnen 2 weken na de afspraak van de shoot zal de gallery met jullie foto’s klaar zijn. Ik
stuur je dan een appje om een bestelafspraak in de studio te plannen.
- Tijdens de bestelafspraak kies je welke herinnering het best bij jullie past.
- De factuur kan worden voldaan middels Pin.
Bedankt voor het vertrouwen. Ik ga er alles aan doen om onvergetelijke foto’s te maken!

