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Deze brief bevat alle informatie voor de Newbornshoot 
die zal plaatsvinden bij mij in de studio.

- Rond de uitgerekende datum neem ik contact op, maar je mag dit ook zelf doen. 
  Afhankelijk van hoe het met jullie gaat plannen we de shoot dan in. 
- Foto’s zijn bedoeld voor promotioneel gebruik. Hiervoor laat ik vóór de shoot door  
  beide ouders een formulier ondertekenen. 
- De afspraak zal ongeveer plaatsvinden vanaf dag 6 t/m 11. Ben je overtijd? Dan wordt  
  dit dag 6 t/m 8. Dan is de kans op een slapend kindje het grootst.
- De shoot begint om 10.00 uur.
- Zorg dat alleen jullie (de ouders) aanwezig zijn tijdens de shoot. 
- Het adres van de studio lees je onderaan deze brief.
- Het is belangrijk dat de vader (of andere assistent) aanwezig blijft tijdens de shoot. 
  Dit i.v.m. het assisteren zodat we veilig werken.
- Ik negeer het kindje bij binnenkomst zodat het kan wennen.
- Ik heb geïnvesteerd in mooie spullen. Aangezien het een portfolioshoot betreft, kies ik 
  zelf de kleuren.
- Hou er rekening mee dat een shoot gemiddeld tussen de 2 en 4 uur duurt. Het kan 
  namelijk even duren voordat de baby slaapt.
- Hou er rekening mee dat het prettig is als de baby van tevoren gegeten heeft en  
  daarna zo’n 1,5 uur wakker is. Dan is de kans op een slapend kindje het grootst.  
- Een badje maken van tevoren is altijd een goed idee! Knip evt. de nageltjes en 
  reinig de oogjes.
- Na de laatste voeding voor de shoot graag een omslagdoek/badcape i.p.v een 
  romper; zodat ik het kindje niet hoef te wekken indien het slaapt.
- Bij sommige settings fotografeer ik het kindje zo naakt mogelijk. Hierbij dek ik de 
  geslachtsdelen af, zodat deze niet in beeld komen.
- Mee fotograferen is ten stengste verboden.
- Je ontvangt van mij 5 foto’s. Gezien het karakter van de shoot bepaal ik welke foto’s 
  ik met jullie deel.
- Je 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. 
- Bedankt voor het vertrouwen! :) 



 
 informatiebrief newbornshoot oktober 22

De dag van de shoot

- Het adres van de studio Is Ruysdaelbaan 7 5642 JJ Eindhoven. Als je hierop navigeert 
  kom je uit bij de voordeur, maar hier kan je niet met de auto door.
- Rijd door het hek (oogt een beetje alsof we in verbouwing zijn). Hier kun je gratis 
  parkeren voor ons pand, maar aan de straat is ook gratis parkeren. Als je parkeert op 
  het terrein zit de voordeur aan je rechterkant. Dit is het hek: 

- Daarna kun je me even bellen, zodat ik de deur voor je open kan doen. Er is geen bel :)
- 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.
- We starten om 10.00 uur.


