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W A T  K L A N T E N  Z E G G E N

“ Ik  maakte  mi j  eerst  zorgen om de 

shoot  omdat  Moos  zo ’n  last ige  dagen achter  

de  rug had.  Maar  j i j  hebt  ons  erdoor 

geholpen en met  succes !

Wat  een pracht ige  foto ’s ! ”

Steffi & Andries met Moos - 2020



Yay!
N I E U W  L E V E N  O P  K O M S T

K a n  j i j  j e  v o o r s t e l l e n  d a t  j e  v a n 

d i t  m o m e n t  g e e n  f o t o ’ s  h e b t ?

Nee, ik ook niet. Maar ik heb makkelijk 
praten want uiteraard wil ik zoveel mogelijk 
zwangerschappen en pasgeboren baby’s 
fotograferen. Because that’s what I love the 
most! Maar eerlijk, wat is er nog specialer dan 
een kind op de wereld zetten? Ik vond het 
bijvoorbeeld geweldig dat mijn 
ouders een fotoalbum van mijn eerste 
jaren hebben gemaakt. Jaarlijks blader ik er 
nog eens door en het raakt mij nog steeds. 
Wij verloren papa in 2016 door een ziekte.   
Foto’s zijn voor mij nog het enige tastbare dat 
ik van hem heb.

Het heeft mij nog meer doen nadenken 
waarom beelden zo belangrijk zijn. En zeker 
de waarde van spontane momenten. Je zal 
in mijn foto’s geen geposeerde toestanden 
tegenkomen. Want ik hou daar zelf absoluut 
niet van. Ik fotografeer momenten die 
ontstaan voor mijn lens, in het uur dat ik bij 
jullie ben. Het is mijn taak om jullie de 
mooiste herinnering aan jullie kindje(s) te 
bezorgen. In deze brochure leg ik uit hoe ik 
te werk ga, wat jij kan voorbereiden en wat je 
krijgt. Heb ik je al bijna overtuigd?



W A T  K L A N T E N  Z E G G E N

“ Wat  een geschenk ben j i j ! 

Het  i s  zo  spec iaal  om nu van op afstand

te  k i jken naar  ons  mooie  gez in ,  onze  twee

popjes ,  ons  grootste  ge luk .

Wat  wi j  voe len . . .  

Dat  s t raal t  e lke  foto  u i t . ”

Charlotte & Marc, ouders van Cézanne & Cosette 2020





W A T  I S  M I J N  S T I J L?

Elke fotograaf heeft zijn eigen stijl en dat maakt 
elk van ons uniek. We kunnen hetzelfde moment 
op een hele andere manier vastleggen. Want hoe 
wij fotograferen, is de manier waarop wij dat 
moment beleven en zien.

Als je voor het eerst een baby krijgt, dan staat je 
wereld even op zijn kop. Daarom is het belangrijk 
dat je zo’n shoot op voorhand vastlegt. Dan hoef 
je daar al niet meer aan te denken in de eerste 
dagen na je bevalling.

Wat mij zo hard aanspreekt in newborn 
fotografie is de echtheid van elk moment. Een 
baby kan je niet sturen, al doe je nog zo hard je 
best. Let it go en geniet van het moment. 
Wenen, troosten, knuffelen, voeden, ... Het 
hoort er allemaal bij. Stress is dus echt 
nergens voor nodig.

Heb vertrouwen in mij, want ik 
fotografeerde ondertussen al zo’n 
tweehonderd baby’s. Elke shoot  
is bijzonder en anders. 

Dat is waarom dit écht 
mijn ding is.

Liefs,
Lynn







Investering
ZWANGERSCHAPSREPORTAGE NEWBORNREPORTAGE

1 uur 

fotograferen op locatie

15 beelden in hoge resolutie

zonder watermerk

online fotogalerij waar

je jouw foto’s mag kiezen

Minialbum 15x15

€325

1 uur - 1,5 uur

fotograferen bij jullie thuis

15 beelden in hoge resolutie

zonder watermerk

online fotogalerij waar

je jouw foto’s mag kiezen

Minialbum 15x15

Als je beide sessies boekt krijg je 10% korting op de basisprijs, een groter album van 

20x20 én de naam van jullie baby op de linnen cover.

€325

EXTRA’S

Per extra foto €12,50

Hele galerij €150

De eerste 20 kilometer vanaf Leopoldsburg zijn inbegrepen in de prijs. 

Daarna betaal je 0,36 / extra kilometer.



Werkwijze
H o e  k a n  i k  e e n  s h o o t  b o e k e n ?

Ben je helemaal overtuigd? Dan is het 
voldoende om mij even te mailen dat jullie 
een shoot willen vastleggen. Je uitgerekende 
datum zet ik in mijn agenda en na betaling 
van het voorschot is jullie plekje definitief 
gereserveerd.

Van zodra je bevallen bent, mag je mij dat 
zo snel mogelijk laten weten. We zoeken dan 
een gepast moment dat ik kan langskomen.
Met een geplande keizersnede is het mogelijk 
om voor je bevalling al een datum af te  
spreken. Stuur mij gewoon even wanneer dit 
voor jullie het best zou passen.

Wat is het beste moment?
- Newbornreportages gaan altijd door op een 
   weekdag in de voormiddag.
- Vanaf week 2 tot en met week 5
- Net na een drinkbeurt zodat jullie baby 
   lekker rustig is. Merk je dat hij/zij ook 
   relaxter is na een bad, dan mag je dit  
   natuurlijk ook doen. 

Wanneer niet?
- De dag na een spuitje of na een moeilijke  
   nacht.
- Tijdens een groeispurt (meestal rond de 
   14de en 21ste dag maar dit is bij elke baby  
   anders).



To do
W a t  k a n  i k  z e l f  v o o r b e r e i d e n ?

De slaapkamer & woonkamer zijn de meest
gebruikte ruimtes om foto’s te maken. Zorg 
dat ze opgeruimd zijn zodat er geen storende 
elementen mee op de foto staan. Leg  
lichte, lakens op (wit, beige, grijs, ...) en  
probeer ervoor te zorgen dat er niet te veel 
kreuken in zitten. Texturen zoals linnen zijn 
ook een mooie ondergrond.

Stem outfits af op elkaar. Ga voor warme
zandkleuren, beige, wit, ... zonder drukke 
motieven. Vermijd ook felle kleuren. Voor je 
baby mag het iets neutraals zijn en dit mag 
ook gerust in een zachte kleur. Gebreide of 
geweven structuren ogen mooi op foto.

Heb je inspiratie nodig voor je outfit?
Neem dan eens een kijkje op mijn  
Pinterestbord: https://pin.it/7t6tVHu

Het uur dat we hebben afgesproken is het 
startuur van de shoot. Merk je dat je baby net 
op dat moment moet eten? Stuur mij dan een 
sms zodat ik thuis later kan vertrekken. Mijn 
gsm-nummer is 0472 35 65 92.

Ook voor andere vragen, problemen, ... mag je 
mij altijd op dit nummer bereiken op 
weekdagen tot 19u00.

Maar vooral: stress is nergens voor nodig!





FAQ
WAT ALS IK VROEGER BEVAL?
Dat is op zich geen probleem. Een pasgeboren baby blijft nog steeds newborn vanaf de 
uitgerekende datum tot 5 weken die daarop volgen. De geboortedag verandert daar niets 
aan. Als mijn agenda het toelaat, dan kom ik graag vroeger bij jullie langs. Als dat niet lukt 
(zomerperiode), dan kijken we voor een moment dat wel past.

MAG BROER OF ZUS OOK MEE OP DE FOTO?
Uiteraard! Maar meestal zijn ze ook nog klein en is het voor hen ook een periode vol 
veranderingen. Daarom pak ik het graag op mijn eigen manier aan. Ik betrek ze heel erg bij 
het maken van de foto’s, maar laat het ook los als ze er écht geen zin in hebben. Daarom: 
heb geen torenhoge verwachtingen. Dan kan het alleen maar meevallen.

MOET ONZE BABY WAKKER ZIJN?
Nee, dat hoeft niet. Gewoon rustig en het helpt enorm als jullie dat ook zijn. Stress is 
nergens voor nodig. Je kan beter genieten van het moment, want dat zie je ook echt op 
de beelden. En als je baby weent, dan is dat ook geen ramp. Ik heb ondertussen heel wat 
trucjes om ze terug rustig te krijgen. En troosten mogen jullie altijd zelf doen. Dat zijn net 
de mooiste momenten!

MIJN MAN ZIET ZO’N SHOOT NIET ZITTEN. WAT NU?
Aah, een klassieker! Uiteraard staat niemand écht graag op de foto. Maar dat zou jullie niet 
moeten tegenhouden. Alle foto’s die ik maak, zijn nooit geposeerd. Ik hou er zelf niet van.
Alles verloopt in een gezellige sfeer.

KAN DE SHOOT OOK IN HET WEEKEND?
Nee, kleine shoots gaan door op weekdagen.

MAG ONS HUISDIER OOK OP DE FOTO?
Héél graag! Ik ben zot van dieren.



See you soon!
L Y N N  V A N  B A E L E N  F O T O G R A F I E

Heb je nog vragen?
Mail naar info@lynnvanbaelen.com


