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en ik vind het superleuk om bijzondere momenten, emoties en liefde

vast te leggen in foto's. Tijdens een newbornshoot ben ik volledig

gefocust op jullie kleintje. In alle rust maak ik foto's en betrek ik

broertjes en zusjes op een speelse manier bij de shoot, met hulp van

mijn camera knuffeltje "vosje", die altijd de enthousiast ontvangen

wordt door de kleintjes.

Ik ben getrouwd en moeder van Boaz, Yma en Joël. Ik heb veel

ervaring en geduld met kinderen, ben enthousiast, betrokken en stel

anderen graag op hun gemak. Tot slot ben ik een tikkeltje

perfectionistisch. 

Hi lieve powermama,
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Ik ben Iris



Foto's zijn niet zomaar een momentopname. Het zijn

misschien wel één van de meest waardevolle dingen die je

kan bezitten. Want herinneringen kunnen vervagen, maar

foto's blijven bestaan. Als moeder van 3 kinderen weet ik als

geen ander hoe snel de tijd gaat en hoe gauw je kindjes

veranderen.
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mijn missie?
Liefdevolle momenten
worden kostbare
herinneringen
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match?Zijn we een

Je bent op zoek naar een fotograaf die houdt van ongedwongen,

spontane momenten, in combinatie met een beetje poseren, zonder

ongemakkelijk naar de camera te kijken.

De stijl van mijn werk jou aanspreekt. Ik omschrijf mijn werk als

puur, naturel, liefdevol.

Je wilt een rustige en relaxte fotograaf die je op je gemak stelt en

jou gewoon laat zijn wie je bent en die veel ervaring heeft met

jonge kinderen.

Je wilt een fijne ervaring én een mooi eindresultaat die je voor altijd

kan koesteren!

Herken jij je hierin? 

lees dan snel verder!
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werkwijze
01.Aanvraag +

aanbetaling 

Na je aanvraag bespreken we een datum voor

je shoot of geef je je uitgerekende datum

door. Voor elke shoot reken ik een aanbetaling

van €100 om het plekje voor je te reserveren in

mijn agenda. Daarnaast stuur ik het

boekingsformulier mee.

03.The big day

Jullie kindje is geboren en ik kom langs

voor een shoot. Volg gewoon jullie eigen

ritme, ik pas me daar op aan en we gaan er

samen iets moois van maken.

02. Let's prepare!
Yes, je hebt een shoot geboekt! Ik stuur je een

uitgebreid kledingadvies voor de shoot en mijn

cliënt closet (jurken die je kosteloos kunt lenen

voor een shoot). We spreken af dat je binnen

enkele dagen na de geboorte van je kindje contact

opneemt om een definitieve afspraak te plannen.

04.Oplevering 

Binnen 2 weken na de shoot ontvang je een

link naar een online galerij. Hier kunnen jullie

zelf kiezen hoeveel en welke foto's jullie

graag willen en welk bijbehorend pakket. De

foto's die jullie uitkiezen ga ik nog finetunen

qua bewerking en daarna zet ik ze voor je

klaar om te downloaden.
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Over mijn werkwijze

Willen jullie prachtige, warme, liefdevolle foto's van jullie kindje?

In dit document leg ik uit wat jullie kunnen verwachten wanneer ik bij jullie thuis

kom voor de newborn/baby reportage. Ook geef ik een aantal tips voor jullie

voorbereiding.

VEILIGHEID

Kies voor een newbornshoot altijd voor een professionele fotograaf. Je kindje is nog

zo kwetsbaar. Ik heb verschillende workshops gevolgd op het gebied van

newbornfotografie, waardoor ik weet wat ik doe en hoe ik de veiligheid en het

comfort van jullie kindje kan waarborgen.

Tijdens de shoot zorg ik dat ik jullie kindje nooit uit het oog verlies. Ik vind het

belangrijk dat jullie kindje zich comfortabel voelt en wanneer hij of zij er echt geen

zin in heeft, wil ik niet teveel plagen maar neem ik liever even pauze. Ik neem de

tijd voor een shoot zodat er ruimte is om tussendoor te voeden of om te wachten

tot jullie kindje in slaap valt of zich vertrouwd voelt bij mij.

Ik wil graag dat jullie met een goed gevoel terug kijken op de shoot, het gaat niet

alleen om het eindresultaat. Met die insteek doe ik mijn uiterste best om prachtige

foto's te maken, maar het moet geen strijd zijn. Ik kan daarom ook niet 100%

garanderen dat er goede broer/zus foto's tussen zullen zitten, omdat ik afhankelijk

ben van hun medewerking. Ik doe wel mijn uiterste best door middel van vragen en

spelletjes om ze erbij te betrekken en eigenlijk lukt dit altijd!
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Voorbereiding tip 3

Zorg dat je opruimt in huis, zodat er zo weinig mogelijk storende spullen

op de foto komen. Maar, het hoeft geen showroom te zijn, het geeft ook

een beeld van hoe jullie leven er op dit moment uit ziet.

Voorbereiding tip 1

Wees je bewust van jullie beddengoed, omdat we vaak ook foto's maken

op de slaapkamer. Dus voorkom bij voorkeur drukke prints of kleuren die

niet mooi matchen met jullie kleding. Leg eventueel een mooie sprei

klaar. Ik neem ook altijd een paar dekentjes mee.

Voorbereiding tip 2

Als je graag pure foto's wilt van je kindje zonder kleertjes, zorg dan dat

het lekker warm is in huis en. met name op jullie slaapkamer, zodat het

comfortabel is voor je kindje.

goed om te weten



"Iris is een hele lieve en rustige

fotografe die echt de tijd voor je

neemt. Met een pasgeboren baby is

dit ontzettend fijn. We zijn heel blij

met de mooie foto’s!"

 

 

 

 

- Astrid

"Prachtige foto's en vooral ook fijne

sfeer tijdens de shoot! En dat is heel

belangrijk met een newborn baby en

twee peuters! Ook al eens eerder

buiten een mini shoot gedaan, toen

nog alleen met twee peuters. Die

hebben gewoon als buiten spelen

ervaren toen."

 

- Ariënne

"Iris heeft prachtige foto's gemaakt

van ons gezin en heeft mooie

spontane momenten vastgelegd,

precies zoals we zijn. Het was

ontspannen en ongedwongen

waardoor de kinderen het goed

volhielden. Een waardevolle,

blijvende herinnering!

 

- Trijntje Anna
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LIEVE WOORDEN
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PAKKETTEN & Prijzen

Pakket nr. 1

Shoot bij jullie thuis

Styling advies

10 foto's in hoge resolutie

die jullie zelf mogen

uitkiezen

Professionele nabewerking

€275

Pakket nr. 2

Shoot bij jullie thuis

Styling advies

25 foto's in hoge resolutie

die jullie zelf mogen

uitkiezen

Professionele nabewerking

€325

Pakket nr. 3

Shoot bij jullie thuis

Styling advies

Alle foto's uit de galerij

(ongeveer 50) in hoge

resolutie, dus geen keuzestress

Professionele nabewerking

Luxe harmonica foto boekje

€399

Extra losse foto's kunnen bijbesteld worden voor €12,50 per foto via de online galerij. 

De prijzen zijn exclusief reiskosten van €0,35 buiten 10 km. van mijn woonplaats (9636EA)

bestseller!
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Documentaire shoot

Het is ook mogelijk om een documentaire shoot te boeken waarbij ik een

aantal uren met jullie gezin mee loop en vastleg wat er gebeurd. Dus

helemaal zonder poseren. Neem contact op voor de mogelijkheden.

Foto's bijbestellen 

Het aantal foto's dat je krijgt is afhankelijk van het door jou gekozen

pakket. Losse foto's kunnen wel bijbesteld worden voor €12 per foto.

extra opties

Fotoproducten

Hoe fijn is het om jouw foto's te kunnen bekijken in een mooi album? Of

om een mooie print in je huis te hangen? Het is zo zonde om de foto's

alleen als bestanden op je laptop te laten staan. Vraag gerust naar de

mogelijkheden.



Komen mijn foto's op sociale media?

Na afloop van de shoot stuur ik een toestemmingsformulier. Hierop kun

je aangeven of je wel of niet toestemming geeft voor het gebruik van de

foto's voor promotie doeleinden. Je kunt ook aangeven dat je voor een

kleine selectie toestemming geeft. Niks is verplicht, maar ik vind het

natuurlijk wel erg leuk wanneer ik foto's mag delen!

Wanneer kan ik het beste boeken?

Je boekt beste 2 à 3 maanden van tevoren om zeker te zijn dat je een

plekje hebt.

Lever je ook onbewerkte foto's?

Dat is een beetje als een bakker vragen om je deeg te verkopen zodat je

de taart zelf kan bakken ... Dus nee, ik lever geen onbewerkte foto's!
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vragenVeelgestelde



vragenVeelgestelde
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Hoe gaat de betaling in zijn werk?

Je betaalt vooraf €100,- van de pakketprijs om je plekje te reserveren.

Nadat je de foto's hebt uitgekozen in de online galerij stuur ik een

factuur voor de rest van het pakket.

Kan ik de shoot in termijnen betalen?

In principe betaal je de shoot al in 2 delen door de aanbetaling, maar

mag me altijd mailen om te overleggen.

Ik ben klaar om te boeken! wat nu?

Geweldig! Je kan de shoot vastleggen door contact met me op te nemen

via mijn website of irisantonidesfotografie@gmail.com. Tot dan!
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"Wauw, deze foto's
zijn echt prachtig!'

Wij zijn erg blij met de newbornshoot en de foto’s die we van Iris

hebben ontvangen. Iris heeft de tijd genomen tijdens de shoot en

lette hierbij goed op de signalen van onze baby. 

- Eline
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Boek nu je shoot

Klaar om jouw shoot vast te leggen? Geweldig! Boeken doe je via het

contactformulier op de website of e-mail. Ik kijk er alvast heel erg

naar uit om je te verwelkomen voor mijn lens!

www.irisantonidesfotografie.nl

let's make magic together


