INFORMATIE NEW BORN SHOOT
Voor een new born shoot, hoeven jullie niet naar mij te komen, ik kom naar jullie.
Zodat het voor jullie kindje zo comfortabel mogelijk voelt, en hij/zij zelf het ritme een beetje kan aan geven.
Als je een newborn shoot wilt boeken, dan maken we eerst een afspraak dat we elkaar ontmoeten.
Ik kom dan bij jullie thuis langs, gewoon om even elkaar een beetje te leren kennen, en te bespreken hoe of wat.
dan kun je ook alvast de uitgerekende datum door geven, zodat ik een grove richtlijn heb.
En ik heb een goede indruk van het huis en de sfeer.
Als de klik er dan is, en jullie zien het nog steeds zitten met mij, dan gaat het als volgt:
Er worden natuurlijk maar weinig kindjes, echt op de uitgerekende datum geboren, dus als de baby er is, bel of mail
je me , en dan maken we zo snel mogelijk een afspraak.
het mooiste is, als de shoot plaats vind, binnen de eerste 3 weken van het nieuwe leventje.
De dag van de shoot kom ik dus weer naar jullie toe, en neem zo nodig daglichtlampen mee, (geen flits, dat lijkt me
niet relaxt voor die kleintjes)
En dan, afhankelijk van de sfeer die jullie willen, meer reportage-achtig of meer gestyled, loop ik, zo lang nodig is,
met jullie de dag mee.
Maar dat bespreken we in ons eerste gesprek met elkaar, zodat jullie weten waar je aan toe bent.
En zodat ik weet wat jullie willen.
Het belangrijkste is in ieder geval, dat het niet overhaast moet worden, dat is veel te druk voor je kleintje.
we spreken dan ook alleen een starttijd af, en geen eindtijd.
We zien wel hoe t loopt.
Na de shoot, selecteer en bewerk ik, de mooiste foto's.
En die stuur ik jullie dan via WeTransfer op, die kun je dan downloaden en opslaan op je eigen pc,
en af laten drukken, waar en hoe vaak je wilt. (afdrukken kan niet bij mij)
Wel kan ik je advies geven over een afdrukcentrale.
De vraag is dan natuurlijk: hoeveel foto's krijgen we?
Dat kan ik nooit exact zeggen, omdat het natuurlijk ook afhankelijk is van bijv. hoe lang jullie het uit houden, en hoe
de baby er onder is.
Wat voor type foto's jullie willen, dat allemaal.
En ik geef ook liever wat minder, echt mooie en verschillende foto's, dan veel, die allemaal op elkaar lijken, en toch
ook minder mooi zijn, want in principe heb je daar natuurlijk ook niets aan, je gebruikt meestal maar een paar mooie.
Maar denk ergens tussen de 10 en 20.
Ik doe mijn best om ze zo snel mogelijk af te hebben, zodat je lekker snel kunt showen met de kleine.
Verder nog belangrijk:
(Als je foto's wilt in de anna-geddes style, dan raad ik je aan een andere fotograaf te zoeken, dat is een vak op zich,
om baby´s op die manier neer te leggen, en in te pakken. Niet mijn ding in ieder geval.)
Ik probeer ook bij de gestylde foto's toch de natuurlijke houdingen en zo, aan te houden.

Dan wat betreft de kosten:
Het eerste gesprek is vrijblijvend,
Als jullie daarna willen boeken, dan stuur ik de rekening voor af, dan hebben we dat alvast maar achter de rug, en
blijft het leuke gedeelte over.
De kosten zijn inclusief, gesprek, fotoshoot, en digitale bewerkte foto bestanden, en dat komt op € 250,00 incl.btw.
Dan reken ik daar alleen nog de reiskosten bij die verder zijn dan 10 km verwijderd van mijn huis.
Daar voor reken ik € 0,30 per km.,
Bij een reistijd van meer dan 30 minuten (enkele reis) , worden kosten in rekening gebracht van € 25,00 per half uur.
verder geen verassingen in de rekening.
Wat betreft kleding en dergelijke, dat bespreken we allemaal in ons eerste gesprekje,
als er verder nog vragen zijn, neem gerust contact op via mail, of telefoon.
Ik zie jullie graag.
Groeten Beppie
Voor de privacy verklaring, zie mijn website: www.fotofiction.nl, onder het kopje: contact
Voor de algemene voorwaarden, zie mijn website: www.fotofiction.nl, onder het kopje: contact

