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Cakesmash 

informatiefolder 
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Welke formules zijn er en wat zit inbegrepen?  

Er zijn 2 formules 

Een gewone cakesmashshoot is inclusief:  

• fotoshoot in een feestelijk decor 

• een grote kleurrijke cupcake  

• een harmonicaboekje met zwarte bladen in formaat 10x15cm met 6 zelfgekozen (foto’s 

worden in het boekje gekleefd)  

• een ontwerp voor een verjaardagsuitnodiging of bedankkaartje (kan vrijblijvend worden 

besteld) 

• De lage resolutiefoto’s met logo worden doorgemaild via Wetransfer. Hoge resolutiefoto’s 

zitten niet inbegrepen in dit pakket . 

 

Een cakesmashshoot deluxe is inclusief:  

• fotoshoot in een feestelijk decor 

• een grote kleurrijke cupcake  

• een luxe bewaardoosje met een stoefersboekje formaat 10x10cm (met 6 zelfgekozen     

foto’s erin en eentje op de cover) en een usb-stick met alle foto’s in hoge resolutie zonder 

logo (tussen de 40-60 foto’s) 

• een ontwerp voor een verjaardagsuitnodiging of bedankkaartje (kan vrijblijvend worden 

besteld) 

 

Hoe lang duurt een cakesmash fotoshoot?  

Ongeveer 50 minuten. 

 

Voor wie is een cakesmash? 

Voor kindjes die 1 of 2 jaar worden.  

 

Wanneer boek je best een cakesmash?  

Een cakesmash kan best op tijd geboekt worden, omdat er veel voorbereidingen aan te pas 

gaan. Hou er rekening mee om minstens een 4-tal maanden op voorhand te boeken. De         

fotoshoot vind ongeveer 6 weken voor de verjaardag plaats, zodat de verjaardagsuitnodigingen 

tijdig gemaakt en verstuurd kunnen worden.  
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Hoe verloopt een cakesmash?  

Eerst worden er enkele foto’s gemaakt in een feestelijk decor zonder cupcake. Er is ook de   

mogelijkheid om dan even foto’s met mama en papa te maken of met broers/zussen. Dan wordt 

de grote cupcake erbij gehaald en mag je kindje zich volledig uitleven. Als laatste is er nog de 

‘badsessie’. Dan worden er foto’s gemaakt in een badje en kan je nadien je kindje ook ineens 

wassen. Er zijn handdoeken en zeep ter beschikking in de studio. Je mag dit ook zelf           

meebrengen.  

 

Wat met de kleding?  

Er zijn in de studio enkele outfits ter beschikking die jullie mogen gebruiken. Jullie mogen ook zelf 

iets meebrengen als jullie dit wensen. Best reservekledij meenemen voor jullie kindje en        

eventueel ook voor jullie. Kindjes willen vaak tussendoor geknuffeld worden door mama/papa.   

 

Hoe verloopt de betaling?  

Er wordt een voorschot gevraagd van 40 euro. Gelieve dit binnen de 10 werkdagen te storten 

op rekeningnummer BE43 6451 0183 6901 met vermelding van de boekingsdatum en naam van 

de jarige. De reservatie is pas definitief nadat het voorschot binnen deze termijn betaald is. Bij 

het niet komen opdagen op de afspraak vervalt het voorschot. Het overige bedrag wordt      

betaald op de dag zelf. Dit kan cash, met bancontact, met Payconiq of met de bank-app.  
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Annick Deprins 

fotografe 

 

Annick Photography 

Georges Spelierlaan 26 

2950 Kapellen 

 

 

+ 32 3 369 38 50 

info@annick.photography 

www.annick.photography 

       www.facebook.com/annick.photography 

https://www.facebook.com/annick.photography

