
Dankjewel voor je interesse in mij als
fotograaf!

 
Via deze informatiebrochure hoop ik je

voldoende informatie te geven van wat je
kunt verwachten van je geplande fotoshoot. 

 
Heb je toch nog vragen, aarzel dan niet om

contact met mij op te nemen!
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WELKOM! ZWANGERSCHAP 
INFORMATIE BROCHURE



Mijn doel is om jullie een prachtige ervaring na te
laten, waar jullie met veel plezier en liefde op
terug kunnen kijken. Mijn prijzen omvatten de

fotoshoot en digitale hoge kwaliteitsfoto’s.
 Alles wordt natuurlijk met veel liefde en passie

gemaakt. 
 

Ik vind het belangrijk dat klanten zich bij mij op
hun gemak voelen. Daar doe ik dan ook altijd erg
mijn best voor. Ik probeer altijd zo goed mogelijk
in jullie behoeften te voorzien en ik ben dan ook 

 zeer flexibel. 
 

Ik luister naar jullie ideeën en probeer daar het
beste plan van aanpak bij op te stellen en jullie

zodoende een mooie rapportage te leveren die bij
jullie past. 

 
Ik hou van spontane foto’s die puur zijn en waar

het plezier en de liefde vanaf straalt!
Voel je vrij om je wensen door te geven en ik zal

proberen daar zo goed als mogelijk op in te
spelen. 

 
 
 

JOEHOE & WELKOM

Zwangerschapsreportage
 

In de categorie zwangerschap bied ik twee soorten
reportages aan. Een zwangerschapsreportage buiten of
een lifestyle zwangerschapsreportage binnen, bij jullie

thuis.
 
 

Buiten
 

Zwangerschapsreportage buiten worden ongeveer een
uur tot anderhalf uur voor zonsondergang gemaakt op
locatie, voor waanzinnig licht. De locatie kan door de

klant of door mijzelf gekozen worden. 
 

Ik heb een paar standaard locaties waar ik graag
fotografeer. Uiteraard overleg ik graag over een
eventuele andere locatie, maar deze locaties zijn
speciaal uitgekozen i.v.m. het mooie licht of de

omgeving. 
 



Tijdens een lifestylereportage zal ik jouw huis als studio
gebruiken. Dit is ook erg prettig voor eventuele jonge

kinderen. Ze zijn thuis op hun gemak en kunnen
tussendoor nog eens even wat anders doen. De

lifestylereportage vindt, in overleg, vaak in de morgen
plaats. 

Zodra ik bij jullie thuis arriveer, zal ik door het huis lopen
om te kijken welke kamers het meest geschikt zijn voor de

reportage. Waar is het beste licht is en welke kamers jij
het mooist vind. Vaak gebruik ik de woonkamer en de

slaapkamer van de ouders. Alles hangt af van de lichtinval  
op dat moment in elke kamer. 

 
Als lifestyle en family fotografe sta ik voor puur,

ongedwongen, ontspannen en tijdloze foto’s gewoon bij
jullie thuis. 

 
 

Lifestyle Tips & Advies
Wat moet je nou precies aan trekken? Hierbij wat advies,

geen stress. Het is vooral belangrijk dat je jezelf bent en dat
jij je er prettig in voelt! 

 
Kleding

Qua kleding is het fijn als de kleding neutraal en tijdloos is.
Geen logo’s of grote tekst opdrukken. Iets waar je je op je

gemakt in voelt natuurlijk! Probeer de kleding een beetje op
elkaar af te stemmen. 

Pastelkleuren pakken vrijwel altijd goed uit! 

Persoonlijke accessoires 
In de lifestylereportage vind ik het vaak leuk om

persoonlijke accessoires die belangrijk voor je zijn in de
reportage te betrekken. Denk hierbij aan antieke spulletjes,
dingen uit je eigen kindertijd of van je opa’s of oma’s. Ik kan
niet beloven dat ik alles gebruik, maar laat het me weten en

we kijken samen wat mooi is. 
 

Privé verbouwing
Ja ik zeg het er maar eventjes meteen bij.... het kan zijn dat
we wat meubels moeten verschuiven om de beste setting te
krijgen. Het kan dus even wat chaotisch worden maar dat is

helemaal prima. Dat hoort er nu eenmaal bij. 
 

Wit & Kleur
Witte lakens, kussens of dekbed op het bed is het

beste omdat dit neutraal is. Laat me vooraf weten of
je dit hebt of niet. Dan kan ik hiermee rekening

houden. Ook houd ik altijd van kleur, niet te veel maar
een leuk kleurig boeket doet het altijd goed op de

achtergrond.



CONTACT

VOLG MIJ OOK OP SOCIAL MEDIA

€125,-
 

In deze prijs zit +/- 1 uur fotograferen bij jullie thuis. 
Na de shoot ontvangen jullie ALLE door mij

geselecteerde foto's zorgvuldig nabewerkt in hoge
kwaliteit, zowel kleur als zwart/wit.

Na een week krijgen jullie een sneak preview.
Binnen 3 á 4 weken zijn de foto's klaar.

De foto's worden in hoge digitale kwaliteit verstuurd. 
 

De prijs is incl. btw en excl. reiskosten á €0,19 /Km 

 

TARIEF
Mail: info@celinedebiefotografie.nl 


