
CAKESMASH
Informatie folder

WIE BEN IK?

Wat ontzettend leuk dat jullie mijn informatie
folder over de cakesmash fotoshoot 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
kinder-, portret- en cakesmashfotograaf. 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, 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

MEENEMEN

Wanneer je bijvoorbeeld de foto's wilt gebruiken
voor de uitnodiging van het verjaardagsfeestje is
het verstanding om ruim van te voren een
afspraak te maken. Zo heb je genoeg tijd om de
uitnodigingen te maken en ze rond te sturen.
Denk hierbij aan ongeveer 6-8 weken voor de
verjaardag.

Goed om te weten! Mocht je een hele speciale
wens hebben voor het decor dan kan ik soms
langer de tijd nodig hebben om dingen te
bestellen.

Een cakesmash fotoshoot vind plaats in mijn
fotostudio in Sint Philipsland. Wanneer de
boeking is gemaakt stuur ik de routebeschrijving
naar je toe. Zodat je precies weet waar je moet
zijn op de dag van de fotoshoot.

- Party outfit.
– Schone kleding.
– Een tas (voor de vieze kleding)
- Wikkeldoek of een hydrofiele doek om af te
drogen.
- Wat te drinken en om te troosten voor de
jarige.

TIP! Trek zelf geen nieuwe of witte kleding aan. 



HOE LANG

TAART

THEMA OF KLEUR

Hoe lang een fotoshoot duurt is afhankelijk van
jullie kindje. 

Ik begin altijd eerst met foto's zonder de taart,
daarna met de taart en (wanneer jullie dit extra
bij geboekt hebben) op het laatst ook nog in een
badje. Van te voren heb ik al foto's gemaakt van
de taart en het decor. 

Elk kindje reageert anders. Sommige kindjes
moeten bijvoorbeeld eerst nog even wennen aan
nieuwe ruimte waar ze zijn. Hiervoor neem ik
alle tijd.

De fotoshoot is inclufief een giant cupcaketaart of
naked cake. Ik heb een vaste taartenbakster die
voor elk decor een taart op maat maakt. 

Ps. Natuurlijk hoeft de shoot niet perse met een
taart te zijn. Donuts of koekjes kunnen
bijvoorbeeld ook leuk zijn! Laat bij het boeken
van de shoot weten wat jouw voorkeur heeft! 

Bij een cakesmash fotoshoot hoort natuurlijk
ook een super leuk decor. Op mijn website heb
ik alle decors verzameld die ik al eens heb
mogen uitwerken. Misschien staat er ook iets
leuks voor jullie tussen? 

Bij het boeken van de fotoshoot bespreken we of
jullie al iets in gedachten hadden. Eigenlijk is
vrijwel alles mogelijk. Van Disney thema's tot
kleuren je kan het zo gek niet bedenken!



PRIJS
Inclusief:

-Versiering (keuze uit bestaande thema's).
-10 digitale bestanden in hoge resolutie. 

-Zelf de foto's kiezen uit een online galerij.
-Giant Cupcake taart (t.w.v. €37,50).

€165
 

Extra bij te boeken:
-Thema op maat €20

-Bad/spetter sessie €10
-Fruit/bloem melk badje €30

-Extra foto's afnemen voor €8 per foto.
-Alle digitale bestanden (ongeacht het aantal) €65

 
Heb je vragen of zijn er nog onduidelijkheden,

stuur mij dan gerust een berichtje!

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

Studio: Sint Philipsland

FOTO'S
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. Alle uitgekozen foto's worden in
hoge resolutie aangeleverd en zijn zorgvuldig
nabewerkt.



CAKESMASH DECORS
Dit is een kleine greep uit mijn bestaande thema's. Kijk op mijn website

https://www.kiekjesvansamantha.nl/cakesmash-decors/ voor alle thema's. (Kleuren van ballonnen kunnen
altijd aangepast worden).
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