
	

	

BROCHURE	NEWBORN	FOTOGRAFIE	
	
Allereerst	wil	ik	jullie	van	harte	feliciteren	met	de	komst	van	jullie	kindje!	Super	leuk	dat	jullie	
overwegen	de	Newbornshoot	te	laten	verzorgen	door	mij. Ik	voel	mij	altijd	onwijs	vereerd	als	
ik	zo	vroeg	na	de	geboorte	bij	jullie	langs	mag	komen	om	zulke	waardevolle	foto’s	te	maken.	
Daarvoor	 alvast	 mijn	 dank!	 In	 deze	 brochure	 geef	 ik	 nog	 wat	 extra	 informatie	 en	 tips	 die	
belangrijk	zijn.	Lees	hem	dus	even	goed	door.	Mocht	je	nog	met	vragen	zitten?	Je	mag	mij	altijd	
mailen,	info@picturesbylin.nl.	Ik	beantwoord	jullie	vragen	graag.		
	
Wil	je	zeker	zijn	van	een	plekje?	Reserveer	dan	uiterlijk	rond	de	30e	week	van	je	zwangerschap	
op	basis	van	je	uitgerekende	datum.	De	definitieve	datum	van	de	newbornshoot	plannen	we	in	
zodra	de	baby	is	geboren.	Je	mag	mij	dan	mailen	in	de	kraamweek	zodat	we	een	datum	kunnen	
prikken.	Afhankelijk	met	welke	termijn	jullie	kindje	is	geboren,	hoe	de	bevalling	is	gegaan	en	
hoe	jullie	je	voelen	kom	ik	ergens	tussen	de	2	en	4	weken	na	de	geboorte.		
	
Let	op:	Ik	stuur	vooraf	altijd	een	offerte.	Na	jullie	akkoord	hierop	noteer	ik	jullie	in	mijn	agenda	
en	is	het	plekje	gereserveerd.		
	
	
	



	
	
	

LOCATIE	NEWBORNSHOOT	
De	Newbornshoots	vinden	altijd	plaats	bij	jullie	thuis!	Lekker	in	de	eigen	omgeving	van	de	baby.	
De	meeste	foto’s	zal	ik	maken	in	de	woonkamer	op	een	speciale	poef	die	ik	meeneem.	Het	is	
fijn	als	de	temperatuur	in	de	woonkamer	rond	de	23	graden	is	(niet	warmer	dan	25	graden!).		
In	de	wintermaanden	neem	ik	altijd	een	extra	kacheltje	mee.		
	

KLEDING	TIPS	
Jullie	kindje	fotografeer	ik	of	in	witte	romper	of	in	een	doek	die	ik	meeneem.	Korte	of	lange	
mouwen	maakt	niet	uit	 (het	 is	wel	 fijn	als	het	een	stretch	rompertje	 is).	Voor	 jullie	zelf	een	
wit/beige/lichtgrijs	shirt/jurkje/trui/vest	mocht	je	lichte	frisse	foto’s	willen.	Houd	je	meer	van	
stoer?	 Aardetinten	 doen	 het	 altijd	 goed!	 Zeker	 in	 de	 wintermaanden.	 Geen	 tekst	
opdruk/printjes	 of	 poppetjes.	 Voor	 broertjes	 of	 zusjes	 raad	 ik	 af	 felle	 kleuren	 te	 dragen	 of	
drukke	printjes/teksten.	Zorg	ervoor	dat	eventuele	broertjes/zusjes	klaar	zijn	voor	dat	de	shoot	
begint.	 Zo	vermijd	 je	eventuele	omkleed	 strijd	en	 ik	maak	broertjes/zusjes	 foto’s	altijd	heel	
speels	en	tussendoor.		

NATUREL	NEWBORN	
Voordat	we	van	start	gaan	hoor	ik	graag	of	er	bijzonderheden	waren	tijdens	de	bevalling.	Dit	is	
voor	mij	belangrijk	om	te	weten	zodat	ik	jullie	baby	de	juiste	begeleiding	kan	geven	tijdens	de	
shoot.	Ik	poseer	heel	naturel,	dus	geen	ingewikkeld	gefrummel	maar	juist	dmv	simpele	poses	
die	voor	jullie	baby	comfortabel	zijn	waarbij	is	speel	met	het	natuurlijk	daglicht.	Foto’s	met	de	
ouders	samen	maak	ik	ook	heel	graag!	Ook	hierin	kan	ik	jullie	alles	over	vertellen	als	ik	bij	jullie	
ben.		

AANTAL	FOTO’S	
Gedurende	de	fotoshoot	schiet	ik	natuurlijk	een	heleboel	foto’s.	Niet	al	deze	foto’s	krijgen	jullie	
achteraf	te	zien.	Ik	bewerk	altijd	25	foto’s	zorgvuldig	die	ik	in	een	online	gallery	plaats.	Daaruit	
mogen	jullie	5	foto’s	uitkiezen	die	inbegrepen	zijn	bij	de	prijs.	Jullie	krijgen	een	mix	te	zien	van	
kleur	en	zwart	wit.	Heel	soms	zitten	foto’s	er	zowel	in	kleur	als	in	het	zwart	wit	tussen.	Wil	je	
meer	dan	5	foto’s?	Deze	kun	je	dan	bij	bestellen.	Op	mijn	website	vind	je	de	prijzen	hiervan	
terug.				

	



	
	

HOE	GAAT	EEN	NEWBORNSHOOT	IN	ZIJN	WERK?	
Een	newbornshoot	kan	 ik	vooraf	nooit	helemaal	uitstippelen.	Mijn	doel	 is	om	 jullie	baby	zo	
relaxt	mogelijk	 te	 fotograferen.	Het	 is	dan	ook	 fijn	 als	 er	 geen	andere	bezoekers	 vlak	 voor,	
tijdens	 of	 vlak	 na	 de	 fotoshoot	 aanwezig	 zijn.	 Als	 ik	 bij	 jullie	 binnen	 kom	was	 ik	 eerst	mijn	
handen.	Ook	hoor	ik	graag	of	er	bijzonderheden	waren	bij	de	bevalling.		Jullie	kindje	is	leidend	
en	ik	forceer	nooit	poses.	Dit	is	de	reden	dat	ik	ook	niet	werk	met	voorbeelden	van	Pinterest	of	
werk	met	haarbandjes	en	mutsjes.	De	foto’s	die	ik	maak	zijn	tijdloos.		
	
We	maken	ook	foto’s	van	jullie	als	gezinnetje	als	jullie	dat	leuk	vinden	en	ieder	van	jullie	apart	
met	 de	 baby.	 Ik	 maak	 geen	 foto’s	 van	 de	 baby	 samen	 met	 neefjes/nichtjes	 of	 andere	
familieleden.	Dit	geldt	ook	voor	 foto’s	met	huisdieren	 ivm	de	veiligheid.	 Ik	 fotografeer	 jullie	
kindje	in	wit	rompertje	of	bloot	gewikkeld	in	sjaaltje.	De	luier	blijft	in	principe	dus	om.	Tenzij	
jullie	zwart	wit	foto’s	willen	op	zwarte	doek.	Iedere	baby	heeft	zijn/haar	eigen	karakter.	Ik	kan	
daarom	nooit	van	te	voren	zeggen	hoe	de	fotoshoot	precies	zal	verlopen.		
	
Van	te	voren	krijgen	jullie	een	paar	tips	zodat	jullie	baby	voldaan	is	tijdens	de	shoot.	
	

• Ongeveer	een	uurtje	voor	de	shoot	mag	je	hem/haar	even	lekker	badderen/douchen	
zodat	alle	kreukels	van	de	kleertjes	van	het	huidje	zijn	en	de	meeste	baby’s	worden	hier	
heerlijk	rozig	van	(smeer	je	baby	niet	in	hierna	met	een	olie!)	 	

• Na	het	douchen/badderen	hoef	je	alleen	een	luiertje	om	te	doen	en	jullie	baby	mag	dan	
ingewikkeld	worden	in	een	zachte,	warme	doek	of	indien	je	foto’s	in	rompertje	wilt	op	
witte	doek,	mag	je	uiteraard	het	rompertje	alvast	aantrekken.		

• Vlak	 voor	 de	 fotoshoot	 is	 het	 handig	 als	 jullie	 baby	 is	 gevoed.	 Krijgt	 jullie	 baby	
kunstvoeding?	Dan	gewoon	het	eigen	ritme	aanhouden.	Krijgt	jullie	baby	borstvoeding?	
Dan	 hier	 graag	wel	 op	 tijd	 voor	 de	 fotoshoot	mee	 beginnen.	 De	meeste	 baby’s	 die	
borstvoeding	krijgen	zijn	wat	onrustig/wakker	vlak	na	de	voeding.	Je	zult	zien	dat	jullie	
kindje	 na	 het	 badderen/douchen	 sowieso	 wat	 trek	 zult	 hebben.	 Een	 tip	 voor	
kunstvoeding:	Geef	de	helft	van	het	flesje	voor	het	douchen/badderen	en	de	andere	
helft	na	het	douchen/badderen.	

	
De	meeste	foto’s	maak	ik	op	de	beanbag	(speciale	poef)	met	daarop	een	wit	of	donker	kleed.	
Geef	van	te	voren	alvast	aan	welke	setting	je	het	liefst	wilt.	Wit	of	donker	zodat	ik	hier	rekening	
mee	kan	houden.	Ik	neem	namelijk	niet	alle	doeken	mee	die	ik	heb	maar	een	kleine	selectie	en	
soms	kan	het	zijn	dat	een	doek	wat	je	graag	had	gewild	in	de	was	zit.	Afhankelijk	van	of	jullie	
baby	 slaapt	of	wakker	 ik	begin	 ik	met	het	maken	van	de	 foto’s	 van	 jullie	baby.	 Tussendoor	
eventueel	met	broertjes/zusjes.	Is	jullie	baby	wakker?	Geen	paniek!	We	beginnen	dan	met	de	
gezinsfoto’s	en	ik	maak	dan	super	schattige	wakkere	foto’s.	Meestal	vallen	ze	daarna,	na	een	
kleine	voeding	wel	in	slaap.	Zo	niet?	Ook	geen	probleem.	Ik	forceer	nooit	poses	en	let	goed	op	
wat	jullie	baby	wel/niet	fijn	vindt!	Houd	je	van	te	voren	dus	niet	teveel	vast	aan	welke	foto’s	je	
wilt	hebben.	Dit	werkt	vaak	averechts	;)		
	
	



	
	

DUUR	FOTOSHOOT	
Ik	plan	1	newbornshoot	per	dag	in,	dus	heb	voldoende	tijd	om	de	foto’s	te	maken.	De	ervaring	
is	dat	ik	meestal	in	totaal	2	uurtjes	bezig	ben.	Dit	is	voor	jullie	kindje	ook	meer	dan	lang	genoeg.	
Ik	ga	niet	door	tot	jullie	kindje	er	klaar	mee	is,	maar	tot	ik	voldoende	beelden	heb.		
	

BETALING	
Als	jullie	de	shoot	boeken/reserveren	ontvang	je	van	mij	via	de	mail	een	offerte.	Nadat	deze	is	
ondertekend	door	 jullie	noteer	 ik	 jullie	 in	mijn	agenda.	Betaling	van	de	Newbornshoot	vindt	
plaats	na	de	fotoshoot,	maar	voor	levering	van	de	foto’s.	Je	ontvangt	van	mij	een	factuur	zodat	
je	het	bedrag	kunt	overmaken.	Betalen	gaat	heel	gemakkelijk	via	een	QR	code	of	Ideal.		

	
ZIEKTE	

Last	but	not	least	maar	belangrijk	om	bij	stil	te	staan.	Ik	vind	hygiëne	erg	belangrijk,	zeker	omdat	
jullie	pasgeboren	baby	extra	vatbaar	is	voor	alle	virusjes	en	bacteriën.	Alle	doeken	worden	na	
iedere	 shoot	 gewassen.	 Mocht	 ik	 verkoudheidsklachten	 hebben	 dan	 wordt	 de	 fotoshoot	
uiteraard	verplaatst.	Dit	 is	natuurlijk	 vervelend,	maar	helaas	noodzakelijk!	 Ik	wil	 geen	enkel	
risico	lopen	dat	ik	virusjes	meeneem	naar	jullie	kwetsbare	kindje.		
	
	
Heb	je	nog	andere	vragen	dan	kun	je	mij	bereiken	op	info@picturesbylin.nl.	Ik	doe	mijn	best	
om	 binnen	 48	 uur	 te	 antwoorden.	 Mocht	 je	 na	 die	 tijd	 geen	 reactie	 hebben	 ontvangen?	
Controleer	dan	je	spambox.	Het	kan	zijn	dat	mijn	mail	daarin	is	beland.		
	
		
		
	


