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Newbornshoot 

informatiefolder 
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Even wat meer informatie over een newbornshoot. Zo kan de fotoshoot op een rustige en         

ontspannen manier verlopen.  

 

Wanneer boek je best je newbornshoot? 

Tijdens de zwangerschap nemen jullie contact op om jullie newbornshoot vast te leggen. Best     

een 4-tal maanden voor de bevalling. Zo kan deze al worden ingepland. De uiteindelijke afspraak 

wordt gemaakt na de geboorte van jullie kindje. Wacht niet te lang met een definitieve afspraak te 

maken (liefst zo snel mogelijk na de bevalling)!  

 

Wanneer kan je best een newbornshoot doen?  

De beste periode om een newbornshoot te doen is binnen de 14 dagen na de geboorte van jullie 

kindje (maar er zijn ook uitzonderingen).  

 

Hoe lang duurt de fotoshoot?  

Een newbornshoot duurt een 2-tal uur. De shoot verloopt in een rustige sfeer. Er is tijd voorzien om 

je kindje tussendoor te verschonen, te voeden, te knuffelen, te troosten. De veiligheid en het goed 

voelen van jullie kindje staat centraal! De fotoshoot gaat door in de studio. Deze wordt verwarmd 

tot ongeveer 26 graden (zo is het aangenaam warm voor je baby’tje). Hou er dus rekening mee dat 

het warm kan worden.   

 

Hoe verloopt de fotoshoot meestal? 

Eerst worden er foto’s gemaakt van jullie kindje alleen op de beanbag. Zo kan hij/zij rustig gewoon 

worden aan de ruimte en de nieuwe prikkels. Na verloop van tijd wordt de beanbag weggedaan en 

worden er foto’s gemaakt in mandjes, koffers, schaaltjes, … Daarna kunnen mama en papa en    

eventueel broers en zussen nog mee op de foto.  
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Hoe bereiden we ons als ouders voor op de dag van de fotoshoot?  

Zorg ervoor dat jullie kindje voldoende moe is. Ze thuis voeden net voor de fotoshoot of bij het 

begin van de fotoshoot (in de studio), zorgt ervoor dat hij/zij goed zal slapen.  

Best geen te moeilijke kleding aandoen. Anders moeten ze voor de fotoshoot terug alles uitdoen en 

dit vinden baby’tjes meestal niet zo leuk. Zie wel dat ze het niet koud krijgen als het buiten koud is 

(dekentje of badcape)! Zie dat jullie zelf voldoende kalm blijven tijdens de fotoshoot. Jullie kindje 

voelt het als jullie zenuwachtig zijn.    

 

Wat nemen we mee naar de fotoshoot? 

Zorg voor reservekleding, pampers, eventueel flesvoeding. 

Als jullie een outfit hebben die jullie graag mee op de foto willen, mogen jullie dat ook meebrengen. 

Ik zorg zelf voor verschillende materialen: manden, koffers, mutsjes, knuffeltjes, haarbandjes,          

dekentjes, sjaals, luierbroekjes, … 

 

Hoe verloopt de betaling?  

De betaling gebeurt de dag van de fotoshoot. Dit kan cash, met bancontact, Payconiq of de bank-

app.  

 

 

Mochten er nog vragen zijn, aarzel dan niet om me te contacteren!  
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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

