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LIFESTYLE



ABOUT

In 2011 ging ik Journalistiek studeren in Hasselt. Toen was ik er nog van overtuigd dat schrijven 
helemaal mijn ding was en dat ik mensen zou kunnen treffen met mijn teksten. Wel, viel dat even 
tegen. Het is een wereld waar je met veel ellebogenwerk jezelf naar de top werkt, om dan van de 

ene dag op de andere er weer af te vallen. Niets voor mij, want ik ben vooral iemand die goed 
wilt doen voor anderen en mezelf wat te veel op de laatste plaats zet.

Fotografie en Beeldjournalistiek waren twee vakken die mij wel konden bekoren.
In mijn tweede jaar kreeg ik een spiegelreflexcamera en ik kocht mijn eerstse World Press Photo 
boek. Beelden vol emoties, harde realiteit, ... Eén foto kon zoveel meer zeggen dan een tekst van 

duizend woorden. Dat wou ik ook doen.

Naar het oorlogfsfront trekken vond ik net een stapje te ver, dus ik begon met families en 
huwelijken te fotograferen. Ver weg van Journalistiek, maar toch waren er overeenkomsten. Ik wou 
fotograferen hoe mensen echt zijn, emoties vastleggen, beelden maken van belangrijke momenten 
in iemands leven. De voldoening die je krijgt achteraf als klanten de foto’s bekeken hebben en je 

een mail, kaartje, whatsapp, ... sturen om je te bedanken, dat is zo ongelooflijk leuk. 

Regelmatig krijg ik de vraag of het niet stresserend is om newborns te fotograferen.
Wel, eerlijk gezegd vind ik kindjes van 1,5 jaar een grotere uitdaging.

Daarom pak ik gezinsreportages op mijn eigen manier aan. Spelend, niet te veel poseren, 
samen als gezin de wereld ontdekken! Of toch het bos waar we op dat moment zijn!

In deze bundel probeer ik jullie stap voor stap uit te leggen wat je kan verwachten voor, tijdens en 
na de fotosessie. Als je daarna nog vragen hebt, stuur mij dan gerust een mailtje. 

Foto links werd genomen door de geweldige Elke Van den Ende.



WHY
Je bent zwanger en je weet nog niet goed of je een newborn fotosessie wilt boeken. 
Goed dat je een mailtje hebt gestuurd om meer informatie te verkrijgen, zo kan ik je 

helemaal overtuigen waarom je niet langer hoeft te twijfelen. 

Het is een hele investering, maar onthou dat je er iets ongelooflijks mooi voor in de plaats krijgt. 
Het is een herinnering die voor eeuwig is vastgelegd. Ze veranderen zo snel en je zal merken dat  
je zelf amper tijd neemt om foto’s te maken. Daarnaast is de kwaliteit van een smartphonefoto  

niet altijd even top. 

Ik hoor vaak dat partners er niet helemaal voor te vinden zijn. Mannen staan nu eenmaal niet zo  
graag voor de lens. Dat begrijp ik uiteraard! Zie de fotosessie niet als een uur lang poseren, maar  

eerder aan een uurtje quality time met het gezin. Zelf ben ik niet de persoon die constant  
beveelt wat je moet doen. Ik leg liefdevolle momenten vast die op dat moment onstaan.  

Een kus, een streling, een geeuw, ... Het gebeurt en ik leg het vast.

WHEN
Jaarlijks fotografeer ik ook nog zo’n 25 huwelijken. Daarom hou ik maar een beperkt aantal plaat-
sen vrij voor newborn fotosessies. Het is belangrijk dat je een sessie vastlegt nog voor je bevallen 

bent, want anders heb je de kans dat ik geen plaats meer heb. 

Je hebt je sessie vastgelegd en je bent bevallen. Proficiat!
Mail mij zo snel mogelijk zodat we een datum kunnen afspreken. Maar neem ook de tijd om te 

wennen, want het kan allemaal wel wat overweldigend zijn. Daarom kom ik graag zo’n één à twee 
weken later langs zodat je jouw baby al wat hebt leren kennen.

 
Newbornsessies gaan altijd door in de voormiddag op een weekdag en nooit in het weekend. 

Hou hier zeker rekening mee zodat jouw partner er ook bij kan zijn!



TO DO

Je kan zelf hier en daar wat dingen voorbereiden om de fotosessie zo vlot mogelijk te 
laten verlopen. Daarom heb ik wat tips opgesomd:

◆ Het beste moment om foto’s te maken van een pasgeboren baby is in de voor 
 middag, net nadat hij/zij lekker gegeten heeft en dus voldaan is. Het uur dat we  
 hebben afgesproken, is het startuur van de fotosessie. Moet je toch nog eten  
 geven? Stuur mij dan op voorhand een sms 0472 35 65 92 zodat we het misschien  
 een half uurtje later kunnen afspreken.

◆  No stress! Jullie baby voelt dit ongetwijfeld en we hebben liever dat hij/zij rustig is  
 op het moment van de sessie. Probeer jezelf dan ook niet op te jagen in kleine  
 dingen, alles komt goed.

◆  Wat kan je zelf voorzien? Ik fotografeer graag op het grote bed van mama en papa,  
 want daar past heel het gezin op. Daarom is het fijn als je kamer netjes opgeruimd  
 is en het bed voorzien is van witte of effen lichte lakens zonder motief. Probeer  
 er voor te zorgen dat er geen plooikreuken in zitten. (Tip: ga er met een strijkijzer  
 nog eens over!)

◆  Je mag het lekker warm maken in de slaapkamer. Baby’s houden ook niet echt van 
  koude tenen.

◆ Twijfels over je outfit? Ga voor iets waar jij je helemaal goed en comfortabel in 
  voelt. Stem jullie kleding wat op elkaar af zodat het geen mix van verschillende 
  kleuren en patronen wordt.

◆ Geniet! Dit is een uurtje family time dat iedereen wel eens kan gebruiken. 
 Als jullie ervan genieten, dan is dit ook zo voor jullie baby.



INVESTMENT
Jullie ontvangen drie weken na de fotosessie vijftig beelden in hoge resolutie

via een online fotogalerij. Daarnaast mag je ook 15 beelden kiezen voor in het 
minialbum t.w.v. €45 dat achteraf bij jullie wordt geleverd.

Prijzen
 

    Newborn   €325  
    Zwanger  €325 
    Combipakket  €620 

  Upgrades

  Van minialbum 15x15 naar groot album 30x30  + €50
  Extra minialbum voor grootouders, meters, peters, ....   €45 / stuk 

  Inclusief verplaatsing van twintig kilometer rond Leopoldsburg. 
  Extra kilometervergoeding bedraagt €0,36 per km. 

  Als je graag een fotosessie wil vastleggen, dan vraag ik een voorschot van €150.  
  Het overige bedrag dient de dag zelf afgerekend te worden.


