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

“Het  was  zo ’n  ongedwongen s feer .  Het  was 

a lsof  we gewoon hadden afgesproken om

nog eens  b i j  te  praten .  Ik  voe lde  mi j  op 

geen enkel  moment  ongemakkel i jk .

Selina - 2020



I am my own muse
T I J D  O M  V O O R  J E Z E L F  T E  K I E Z E N

Want we doen dat nog veel te weinig. Ikzelf 
ook, dat geef ik toe. Drie jaar geleden  
volgde ik een workshop bij drie  
geweldige, Nederlandse fotografen. Eentje 
daarvan leerde mij de magie van boudoir 
fotografie kennen. Ik was meteen verkocht, 
maar het duurde wel drie jaar voor ik deze 
brochure begon te schrijven. Uitstelgedrag is 
één ding, maar ik wou het zelf ervaren. Hoe 
voelt het om gefotografeerd te worden? Met 
weinig kleren aan? Met al je onzekerheden, 
tentoongesteld voor een persoon die je am-
per kent? 

Wel, het voelde bevrijdend. De eerste tien 
minuten maalde al mijn onzekerheden door 
mijn hoofd. Maar ik liet het los, ik vertrouwde 
de fotografe. Die foto’s hebben mij veel meer 
zelfvertrouwen gegeven. Ik kijk er nog af en 
toe naar en dan krijg ik weer dat fijn gevoel. 
En wanneer onze nieuwe slaapkamer af is, 
druk ik meteen een foto van mezelf af op 
groot formaat. Zo fier ik nu ben, zo onzeker 
was ik ik al de jaren ervoor. Het is gek hoe zo’n 
shoot je zelfbeeld helemaal doet veranderen. 
En ik wil jou daarbij helpen.



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

Enkele  minuten nadat  ik  de  foto ’s  had

ontvangen,  s tuurde ik  er  een paar  naar 

mi jn  man.  En h i j  s tuurde :  “Ben j i j  dat? ” .

Selina - 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.

Jij bent mijn muze. Je inspireert mij op het 
moment dat ik je fotografeer. Daarom neem ik 
graag genoeg tijd voor de shoot. Want ik wil dat 
jij volledig op je gemak bent. Ik drink graag eerst 
samen een koffie of een thee, zodat we kunnen 
babbelen. Want geloof het of niet, naast 
fotograferen, is babbelen met nieuwe mensen
één van de leukste dingen die ik doe. Ik wil graag 
jullie verhaal kennen.

Muse portraits zijn beelden van jou.
Gefotografeerd met warmte.
Sfeervol en subtiel.
Sexy en emotioneel.
Muse portraits zijn  
beelden voor jou.

Liefs,
Lynn

Een beeld uit mijn boudoir shoot, foto door Marie Bouly.



Een beeld uit mijn boudoir shoot, foto door Hanne Kelchtermans.





Investering
MUZE SESSIES  

STUDIO
MUZE SESSIES  

HOME

2 uur 

fotograferen in mijn studio

10 beelden in hoge resolutie

zonder watermerk

online fotogalerij waar

je jouw foto’s mag kiezen

Album 20x20

€499

2 uur 

fotograferen bij je thuis 

10 beelden in hoge resolutie

zonder watermerk

online fotogalerij waar

je jouw foto’s mag kiezen

Album 20x20

Bij de home sessies komt er een verplaatsingvergoeding bij vanaf 20km rond

Leopoldsburg. Deze bedraagt 0,36 per kilometer.

€599

De studio ligt in een oud stationsgebouw dat volledig werd gerenoveerd. 

De unieke locatie heb ik gehuurd tot 31 mei 2021. Dus grijp nu je kans als je er

een mooie shoot wil laten doen. Plaatsen zijn beperkt.



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

Heb ik je helemaal kunnen overtuigen? 
Als dat nog niet zo is, dan mag je mij altijd
een berichtje sturen op Instagram. Vertel me 
waar jouw blokkades zitten, hoe ik je op je 
gemak kan stellen, ... . 

Wil je graag een shoot boeken? Dan kan dat 
heel makkelijk via deze link. Je wordt  
doorgestuurd naar mijn agenda waar je alle 
beschikbare plaatsen ziet voor de studio  
sessies. Wil je toch liever een shoot bij je 
thuis? Dan mail je best even zodat we een 
geschikt moment kunnen zoeken.

Wat breng je mee?
- Je mag verschillende lingerie sets 
meebrengen, we kiezen dan samen welke het 
mooiste bij de setting passen. 
- Knitwear (trui, vest, ...) in zachte kleuren zoals 
wit, zandtinten, lichtblauw, ... .
- Jeanshemd of een wit hemd van je partner 
mag ook altijd.

Je gaat zo naakt als je zelf wilt. Er is niks 
belangrijker dan je eigen grenzen aan te 
geven, zodat jij je ten alle tijden comfortabel
voelt.





FAQ
VOOR WIE IS DEZE SHOOT?
Voor ALLE VROUWEN, met alle maten, rondingen, groottes, huidstinten, ... met striemen, 

acné, moedervlekken, sproeten, littekens en ga zo maar door. Die perfecties maken deel uit 

van jouw levensverhaal. Maar ook voor elke vrouw die vroeger of nu gepest werd. Geloof mij, 

been there, done that. Zo’n periode in het verleden kan je pad voor de rest van je leven  

beïnvloeden. Deze foto’s gaan je helpen om jezelf terug graag te zien.

VOOR WIE IS DEZE SHOOT NIET?
Sorry mannen, voorlopig nog geen dudeoirs. 

IK ZOU GRAAG NOG EEN BEETJE AFVALLEN VOOR DE SHOOT. KAN HET OOK LATER?
Eerst en vooral: waarom zou je? Vrouwen zijn van nature perfectionisten die niet snel 

tevreden zullen zijn met zichzelf. Jammer genoeg! Het is mijn taak om jouw foto’s te 

bezorgen waar je blij mee bent. Waardoor je enorm fier bent op jezelf. Zoals je nu bent.

De studio sessies lopen tot 30 april. Het is daarna wel mogelijk om een boudoir sessie bij je 

thuis te boeken. 

MAG IK IEMAND MEEBRENGEN NAAR DE SHOOT? 
Nee, liever niet. Het is belangrijk dat wij een band kunnen opbouwen en elkaar kunnen  

vinden in vertrouwen. Een derde persoon die achter onze schouders meekijkt, zou het alleen 

maar ongemakkelijk maken.

KAN IK NOG EXTRA FOTO’S AANKOPEN NA DE SHOOT?
Yes! Drie weken na de shoot krijg je een online fotogalerij met de mooiste beelden van jouw 

reportage. Hier kan je 10 foto’s in hoge resolutie downloaden. Wil je er toch meer? Dan kan 

je een foto per stuk (€15 / beeld) of de volledige galerij (€195) aankopen.

NOG VRAGEN?
Die beantwoord ik met alle plezier! Je kan mij het snelste bereiken via Instagram.

Alle boekingen verlopen wel via mijn boekingssysteem op de website en via mail.



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


