
NEWBORN
Informatie folder

WIE BEN IK?

Wat ontzettend leuk dat jullie mijn informatie
folder hebben gedownload. Jullie zullen
waarschijnlijk de nodige vragen hebben.
Hieronder zal ik proberen om er voor jullie
zoveel mogelijk te beantwoorden. Als er nog
andere vragen zijn, stel ze gerust!

Mijn naam is Samantha Heijstek en ik ben
gezins-, kinder- en lifestylefotograaf. 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. Dat ik van mijn hobby mijn werk kunnen
maken, 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

HOE LANG

LICHTE FOTO´S

De lifestyle newbornshoot vind meestal plaats
rond de 7-20 dagen na de geboorte van de baby.
De reden dat dit zo snel plaats vind is omdat de
baby dan nog niet super beweeglijk is en dat je
dan dus alle mooie details kunt vastleggen.
Daarnaast groeien ze als kool en daarom is het
ook fijn om dat moment vast te kunnen leggen
van jullie kleine wonder. Het beste is om een
shoot al te boeken tijdens je zwangerschap.
Wanneer je dan bevallen bent kunnen we zo snel
mogelijk een datum afspreken.

Help! Mijn kleintje is al twee maanden. Geen
zorgen! Ook als je kleintje ouder is dan 20 dagen
kunnen we een leuke fotoshoot doen bij jullie
thuis.

Een newbornshoot duurt gemiddeld zo’n 1 tot 2
uur. Er zijn verschillende dingen die hierbij een
rol spelen, waarvan het ritme van jullie baby
natuurlijk het belangrijkste is. Ik vind het
belangrijk om alle tijd te nemen voor de shoot
zodat er geen haast is wanneer hij/zij gevoed moet
worden of een schone luier nodig heeft.

Ik werk alleen met natuurlijk daglicht, dus ik ben
afhankelijk van het licht wat in jullie huis
binnenvalt. We zullen dan ook de mooiste plekjes in
jullie huis opzoeken, waar zo min mogelijk spullen
zijn die voor afleiding op de foto kunnen zorgen en
waar mooi licht binnenvalt. Hierdoor ligt de nadruk
op jullie en niet op alles daar omheen. Daarnaast is
het wenselijk om een wit of ander lichte kleur
dekbedovertrek of onderlaken op jullie bed te
leggen.



WAAR

KLEDING

ACCERSSOIRES

Voor de lifestyle newbornshoot kom ik bij jullie
thuis. Jullie kunnen dan heerlijk in je eigen
omgeving blijven, wat de baby ook gewend is.
Tijdens de shoot begin ik meestal met het maken
van de foto’s waar de baby zich op dat moment is.
Mocht de baby bijvoorbeeld in de slaapkamer zijn
dan begin ik daar. Ik zal jullie vragen hem op jullie
grote bed te leggen en ik maak dan allerlei
verschillende foto’s, van detail tot overzicht.
Hierna volgen, naar jullie wens, de foto’s met
eventuele broertjes en zusjes en/of het hele gezin.
Daarnaast maak ik ook foto’s in de woonkamer en
mogelijk in de babykamer.

Tip: Zeker in de winterperiode kunnen slaapkamers
erg koud zijn. Zet dus zo nodig de verwarming aan
in jullie slaapkamer. 

Mijn persoonlijke voorkeur gaat uit naar rustige
kleding (zonder al te veel prints) in zachte pastel,  
neutrale of aardkleuren. Ook lieve kleine printjes
zijn heel mooi, denk bijvoorbeeld aan kleine
stipjes, streepjes of bloemetjes.

Bij een lifestyle shoot is het juist de bedoeling
dat je de situatie fotografeert zoals hij op dat
moment is. Dat betekend dus dat ik geen
gebruik zal maken van accessoires zoals allerlei
mandjes, dekens, haarbanden enzovoort. Mocht
je het leuk vinden om je baby in een mooie
inbakerdoek te wikkelen of zijn favoriete
knuffel naast hem/haar neer te leggen, dan is
dat uiteraard geen probleem.



FOTO'S

PRIJS
20 bewerkte foto's in hoge resolutie.  

Extra foto’s bij bestellen voor €8 per foto.  
Voor: 1-4 personen, extra personen: € 15 p.p.

 
€145

Mochten er nog andere vragen zijn of nog
onduidelijkheden, stuur mij dan gerust een

berichtje!

Mobiel: 06-20912280
E-mail: prentenenkiekjes@outlook.com

Studio: Sint Philipsland

Binnen 20 dagen ontvangen jullie een online
galerij hierin kunnen jullie alle bewerkte foto’s
bekijken. Nadat jullie de foto’s hebben
uitgekozen ontvangen jullie deze via een
download link.


