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Newbornfotografie 
welkomstgids
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Welkom in onze Newbornfotografie 
welkomstgids voor ouders! 
Allereerst zal ik wat meer over 
mijzelf vertellen. Zoals mijn 
bedrijfsnaam al doet vermoeden 
is mijn naam Kelly. Ik ben een 
fotograaf gestationeerd in 
Purmerend, Noord Holland en 
moeder van 3 kinderen. 

Met een grote liefde voor 
beeld en een nog grotere 
liefde voor baby’s besloot ik, 
nadat mijn fotografiebedrijf 
al enkele jaren bestond, mij 
ook te gaan specialiseren in 
newbornfotografie.

Veiligheid gaat voor alles 
in deze tak van fotografie 
en daarom vind ik het heel 
belangrijk dat jullie een goed 
gevoel hebben bij de fotograaf 
waaraan jullie je belangrijkste 
bezit toevertrouwen. In deze 
gids leg ik uit en en laat 
ik zien wat jullie kunnen 
verwachten tijdens jullie 
newbornshoot!
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Wat kun je verwachten?

Tijdens een newbornshoot leg ik 
alle kersverse, fantastische 
details van jullie baby vast op 
een lichte, frisse manier en in 
zachte wittinten. Pure, tijdloze 
foto’s om een leven lang te 
koesteren. Kleine handjes, 
mini voetjes, een schattig 
pruillipje.  Alles dat jullie 
kleintje geweldig maakt! Ieder 
detail is bijzonder en verandert 
zo snel dat je bijna niet zult 
geloven dat ze ooit zo klein 
geweest zijn. 

Als alles volgens ‘plan’ 
verloopt plannen we de shoot 
binnen 15 dagen na de geboorte. 
Mochten jullie de foto’s voor 
het geboortekaartje willen 
gebruiken laat mij dit dan al 
bij de reservering weten zodat 
we de shoot extra snel kunnen 
inplannen. 
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Alles dat we nodig hebben 
voor de shoot nemen wij mee. 
Mocht je zelf een speciaal 
item hebben dat jullie graag 
in de shoot verwerkt willen 
hebben (bijvoorbeeld een door 
oma gehaakt dekentje) dan is 
dat natuurlijk mogelijk! Ook 
eventuele trotse broers en/of 
zussen zijn van harte welkom om 
met de nieuwste editie van de 
familie op de foto te gaan.

Papa’s en mama’s raad ik altijd 
aan om ook met hun kersverse 
kleintje gefotografeerd te 

worden. Deze herinneringen zijn 
voor jullie heel bijzonder maar 
ook zeker voor de baby mooi 
om op een dag terug te zien. 
Een newbornshoot vindt altijd 
bij jullie thuis plaats, dit 
om het zo comfortabel mogelijk 
te houden voor de baby en 
de pas bevallen moeder. Een 
newbornshoot duurt gemiddeld 2 
tot 3 uur. Ik zeg altijd het is 
80% de baby gelukkig houden en 
20% foto’s maken. Tussendoor is 
er genoeg tijd voor eventuele 
voedingen. 
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Investering

Een newbornreportage kost €180,- 

Inbegrepen is de shoot, gebruik van alle accessoires en 
achtergronden, de nabewerking en 15 digitale bestanden in hoge 
resolutie en zonder bedrijfslogo.

Buiten Purmerend rekenen wij reiskosten a 0.21 cent per km.
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Voorbereiding

Er ziin een aantal dingen belangrijk voorafgaand aan de shoot:
-  De temperatuur in huis graag niet lager dan 23 graden. Dit   
 omdat we niet willen dat de baby het koud krijgt. 

- Een voeding vlak voor de start van de shoot helpt de baby   
 makkelijk in slaap te komen en te houden. 

-  Probeer de baby ongeveer een uur a anderhalf uur van tevoren  
 wakker te houden. Mocht het zo uitkomen helpt een badje   
 daar enorm bij. Na het badderen zijn ze vaak ook erg hongerig  
 en slaperig. 

-  Bij de laatste verschoning graag de luier niet al te strak   
 vastmaken. Dit in verband met eventuele striemen die een   
 luier op de huid kan achterlaten. 

-  Trek de baby een romper en pakje aan dat niet over het hoofd  
 uitgetrokken hoeft te worden. Dit vinden baby’s vaak 
 onprettig en kan ervoor zorgen dat ze wakker worden. Alleen  
 in een luier laten en in een warme doek wikkelen is ook een  
 goede optie. 
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