ZWANGERSCHAPSSHOOT
PRIJSINFORMATIE

WWW.VOS-FOTOGRAFIE.NL

Hoe werkt het?
Ten eerste van harte gefeliciteerd met jullie zwangerschap!
Negen maanden draag je dit kleine wondertje bij je en
dat wil je natuurlijk zo mooi mogelijk vastleggen.
Of je het resultaat nu aan de muur hangt, in een fotoboek plakt of
je ze in een mapje op de computer hebt staan.
Je kunt er altijd nog een keer naar kijken of vergelijken met
eventuele volgende zwangerschappen.
Je kunt deze shoot helemaal aanpassen aan naar wat jij wilt!
Je kunt foto’s van alleen jezelf laten maken, maar je kunt er ook voor kiezen
om dit samen te doen met je partner of met eventuele broertjes en/of zusjes.
Je kunt foto’s laten maken in de studio, bij jullie thuis of op een buitenlocatie (in overleg)
Er zijn dus genoeg opties om uit te kiezen zodat de shoot helemaal bij jou past.
Nadat we een afspraak hebben gemaakt is het afwachten tot de dag zelf.
Mocht je gekozen hebben voor een buitenlocatie houden we
natuurlijk de weersvoorspelling goed bij, wanneer het een regenachtige dag is,
plannen we kostenloos een nieuwe datum.
Zelf houd ik van spontane foto’s en dit gaan we dan ook proberen te creëren,
we kijken welke poses en locaties het beste bij jou passen.

PAKKET 1

PAKKET 2

PAKKET 3

30-45 minuten fotografie
In de studio
Foto’s van jou alleen
Foto’s van jou met partner
5 digitale foto’s
Binnen 1 week klaar
10% korting op newbornshoot

45-60 minuten fotografie
Bij u thuis
Foto’s van jou alleen
Foto’s van jou met partner
Foto’s met evt. broertjes en zusjes
10 digitale foto’s
Binnen 1 week klaar
15% korting op newbornshoot

60-75 minuten fotografie
Op buitenlocatie
(omgeving Den Dungen)
Foto’s van jou alleen
Foto’s van jou met partner
Foto’s met broertjes en zusjes
20 digitale foto’s
Binnen 1 week klaar
25% korting op newbornshoot

€109

€129

€159

TIPS!
Kleding:
- Je kunt ervoor kiezen om meerder outfits
mee te nemen naar de shoot.
- Ik raad aan om kleding te kiezen waardoor
je buik goed uitkomt (bv. een strakke jurk)
- Let erop dat je ongeveer 1.5 uur voor
de sessie geen strakke kleding draagt,
dit zorgt voor eventuele strepen/afdrukken.
- Over het algemeen is het dragen van effen kleuren
het mooiste voor een rustige foto.
- Ook kan het erg leuk zijn om persoonlijke accessoires
mee te nemen zoals babyschoentjes, een echo, speentje,
babykleding of een knuffeltje.
- Voor het bekend maken van het geslacht
kun je ook verschillende accessoires meenemen,
denk hier aan muisjes en linten.
-------------------------Tussen de 30 en 35 weken is de buik mooi rond en ------------------------dus klaar om mooie herinneringen vast te leggen!

