Binnenkort verwacht u een kindje of u bent wellicht inmiddels net bevallen.
Gefeliciteerd!!
Bij deze bevestig ik uw boeking.
Algemene informatie:
Newborns slapen (in de eerste 15 dagen) nog best veel en diep. Daarom is dit de beste tijd om
een newbornshoot in te plannen.
Regelmatig krijg ik de vraag of een kindje met ogen op “ niet knap genoeg is”. Dit is natuurlijk
absoluut niet het geval, maar om echte newbornfoto’s te krijgen (Zoals bijvoorbeeld staan
afgebeeld op mijn website) dient de baby in diepe slaap te zijn.
Is hij of zij dit niet, dan zal de baby gaan bewegen en daardoor niet de gewenste newbornposes
in kunnen nemen.

Voorbereiding:
Het is, voor mij als newbornfotograaf, dan ook zeer prettig wanneer de nodige/mogelijke
‘slaaptrucjes’ al zijn uitgevoerd voordat ik kom.
Volgt u deze stappen dan ook zo letterlijk mogelijk alstublieft:
- Doet u de kleine in bad, door het warme water worden zij vaak rustig en rozig en zullen zij
sneller slapen. - Hang voor en tijdens het bad een wikkeldoek (of een gewone doek of
handdoek) over de verwarming zodat deze goed opwarmt.
- Wikkel de baby, na het badje, in de warme doek met enkel een luier losjes om.
(Helaas kom ik nog heel vaak ‘aangeklede’ baby’s tegen die dan, door het uitkleden weer
wakker worden, dit willen we natuurlijk voorkomen)
Wikkel er, desgewenst, nog een extra doek of deken omheen. We vergissen ons er namelijk
vaak in, maar de kleintjes koelen nog snel af en zullen, bij ‘kou’ niet diep in slaap kunnen
vallen.
- Geef hem/haar voeding. Van het drinken worden ze ook vaak moe en vallen ze in slaap. Houd de baby vervolgens op schoot, zodat, als ik er ben, makkelijk slapend over te leggen is op
de plek waar de foto’s gemaakt worden.

De ruimte:
De foto’s zullen altijd en uitsluitend gemaakt worden bij natuurlijk daglicht. Mijn voorkeur
gaat altijd uit naar een ruime omgeving in verband met het neerzetten van het
achtergrondsysteem.
Meestal is dit de woonkamer, maar dit kan bijvoorbeeld ook een slaapkamer zijn.
Het mooiste is het, wanneer er een raam tot de grond beschikbaar is, (openslaande deuren,
een schuifpui, etc) zo niet dan is een groot raam ook prima.
Ik neem zelf alle accesoires zoals haarbandjes, e.d. mee.
Let op! Heeft u bijvoorbeeld alleen een dakraam of nauwelijks licht in huis, geef het mij dan
even door. Dan bespreken we samen even de mogelijkheden.
- Stook de desbetreffende ruimte goed voor. Gemiddeld moet het, tijdens de shoot, zo’n 2426graden zijn. Voor ons klinkt dit heel warm, maar voor de kleine (Die bloot zal zijn) is dit echt
wel noodzakelijk.
De shoot:
De shoot wordt gemaakt met een vaste workflow.
(Baby op de rug, op de zij, op de buik, etc)
Deze workflow heb ik mijzelf inmiddels eigen gemaakt en hiervan weet ik dus zeker dat deze
het beste werkt.
Heeft u voorkeuren voor poses of wilt u bijvoorbeeld een gezinsfoto, geef dit dan even aan, dan

kijk ik even wanneer deze het mooiste te maken is.

Vanzelfsprekend is er tussendoor of als ik er net ben gewoon nog tijd om te voeden of te
sussen (dus geen stress vooraf!) en zullen we er alles aan doen om de sessie zo goed mogelijk
te laten verlopen en zo mooi mogelijke foto’s te creëren.
Rust is het belangrijkste ingredient voor een newbornshoot, dus daarom moet u erop rekenen
dat ik ongeveer 2-3 uur bij u thuis aanwezig ben.
U hoeft verder zelf niets te doen, behalve dan erbij te blijven en te genieten.
Houdt u er wel rekening mee dat een kind (van welke leeftijd ook en zeker als baby) niet te
regisseren is..
Dit betekent dus ook dat er geen garanties gegeven kunnen worden.
Maar geen panier.. Ik heb veel geduld en zal, ten alle tijden, proberen er het mooiste en het
beste van te maken!
Wanneer de sessie echt niet wil lukken, geef ik dit aan en proberen we het echter altijd (indien
gewenst en mogelijk) een tweede keer nog een keer.
Hoe verder?
Na afloop van de shoot ontvangt u binnen 48 uur van mij een voorproefje via mail.
De kans bestaat ook dat ik deze op mijn website en bedrijfs facebookpagina plaats.
U kunt deze foto’s zelf gebruiken om te delen, te taggen of als profielfoto in te stellen.

Ook kan het zijn dat ik foto’s gebruik voor reclamedoeleinden.
Wanneer u dit niet wenst, kunt u dit natuurlijk van tevoren bij mij aangeven.
Binnen 3 weken ontvangt u van mij een link. Via deze link kunt u een slideshow bekijken met
daarin de mooiste, beste foto’s. In de mail vind u ook een omschrijving hoe u de gewenste
bestandnummers door kunt geven.
Wanneer ik deze keuze ontvangen heb, ontvangt u van mij de factuur en na betaling hiervan,
de gewenste bestanden.
De bewerkte bestanden worden in hoge resolutie verstuurd.
Het ontvangen van de onbewerkte (RAW) bestanden is niet mogelijk.
Annuleren:
Het kan natuurlijk altijd gebeuren dat u de boeking, om welke reden dan ook, wilt annuleren.
Dit is natuurlijk geen probleem. Wel kan het zo zijn dat ik iemand anders dan blij had kunnen
maken met uw plek, daarom hanteer ik het volgende annuleringsschema.
1 week voor de uitgerekende datum of na de uitgerekende datum: 50% van de shootprijs.
2-4 weken voor de uitgerekende datum: 25% van de shootprijs.
4 of meer weken voor de uitgerekende datum: Geen kosten.

Alvast bedankt voor uw medewerking en tot snel!
Rianne van der Linden

