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WIE BEN IK?

Wat ontzettend leuk dat je mijn
informatiefolder over een
zwangerschapsfotoshoot hebt gedownload. Je zal
waarschijnlijk de nodige vragen hebben.
Hieronder zal ik proberen om er zoveel
mogelijk te beantwoorden. Als er nog andere
vragen zijn, stel ze gerust en stuur een
berichtje!

Mijn naam is Samantha Heijstek en ik ben
kinder-, portret- en zwangerschapsfotograaf.
Als moeder van een hele leuke jongen, wil ik al
onze momenten koesteren. Ik leg daarom zoveel
mogelijk vast, want de tijd vliegt en sommige
momenten wil ik nooit meer vergeten! 

Overal waar ik kom, denk ik in plaatjes. De
foto's staan al op mijn netvlies voordat ik ze
maak. Ik heb van mijn hobby mijn werk
kunnen maken en daar ben ik ontzettend trots
op!

Ik ben een rustig, introvert en een tikkeltje
maf persoon. Wanneer ik in mijn comfortzone
beland klap ik bijna uit elkaar van
enthousiasme. 

WAT LEUK



WANNEER

WAAR

HELP IK BEN NIET
FOTOGENIEK!

Een zwangerschapsfotoshoot in de studio kun je
het beste doen als je tussen de 30 tot 36 weken
zwanger bent. 

Je boekt een zwangerschapsfotoshoot door
contact met mij op te nemen. We plannen een
dag dan samen een dag in. Na het inplannen van
je zwangerschapsfotoshoot ontvang je per e-mail
een bevestiging en de factuur.

Een zwangerschapsfotoshoot vindt plaats in mijn
fotostudio. In mijn fotostudio heb ik alles wat
nodig is voor een zwangerschapsfotoshoot. 

Geen paniek! Ik help je met poseren, zodat je
lichaam op een vrouwelijke manier wordt
gefotografeerd en waarin je buik mooi naar
voren komt. 

In deze folder staat een vrouw in lingerie. Voel
jij je daar niet oké in? De shoot kan ook met een
mooie blouse, body, jurk of bijvoorbeeld een
kimono.



MEENEMEN

HOE LANG

ACHTERGRONDEN

– Lingerie set zwart
- Alle kledingstukken die een beetje licht
doorlaten en je lichaamscontouren laat zien, zijn
prachtig voor silhouetportretten. 
- Blijf uit de buurt van patronen, want die
kunnen voor afleiding zorgen.
- Denk bijvoorbeeld aan een blouse, spijkerbroek
of andere kleding waar jij graag mee op de foto
zou willen.

Heb je niks leuks in de kast? Ik heb
verschillende body´s, kimono´s en jurken in de
studio waar je gebruik van mag maken.

TIP! Trek van te voren niet te strakke kleding
aan. Dit i.v.m. strepen op de huid.

De afspraak duurt ongeveer 1,5 uur. Om jou mooi
te fotograferen is er tijd nodig. Ik neem dan ook
alle tijd voor de zwangerschapsfotoshoot. Ik
fotografeer je in meerdere poses en met
verschillende belichtingen. Daarnaast vind ik het
erg belangrijk dat jij je prettig en op je gemak
voelt.

Tijdens de fotoshoot maak ik gebruik van een
aantal verschillende achtergronden: 
- Zwarte achtergrond
- Bruine achtergrond
- Witte achtergrond
- Met tegenlicht gefotografeerd



PRIJS
Fotografie in de studio. 
8 bewerkte foto´s in hoge resolutie. 
Kies zelf je favorieten in een online galerij.
Extra foto’s bij bestellen voor €4 per foto.  

€135

Mobiel: +31620912280
E-mail: prentenenkiekjes@outlook.com

Studio: Sint Philipsland

FOTO'S
Binnen 20 dagen ontvang je een online
galerij, hierin kan je alle bewerkte foto’s
bekijken. Nadat je de foto’s hebt uitgekozen
ontvang je deze via een download link.


