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Zwangerschapsshoot 

informatiefolder 
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Allereerst proficiat met jullie zwangerschap! Hieronder wat meer uitleg over een zwangerschapsshoot.  

 
 

Welke formules zijn er?  

Een gewone zwangerschapsshoot duurt 1 uur. Daarbij zit inbegrepen 5 afdrukken van 10 x 15 cm, 3 

afdrukken van 13 x 18 cm en 2 afdrukken van 20 x 30 cm. De lage resolutiefoto’s met logo worden ook 

doorgemaild via Wetransfer.  

 

Een zwangerschapsshoot deluxe is inclusief:  

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

foto’s erin en eentje op de cover). 

• een usb-stick met alle foto’s in hoge resolutie zonder logo (tussen de 40-60 foto’s). 

 

Wanneer boek je best een zwangerschapsshoot? 

Je kan best tijdig boeken, zodat je zeker bent dat er plaats is. Hou rekening om minstens een 4-tal  

maanden op voorhand te boeken.  

 

Wanneer plan je best een zwangerschapsshoot?  

Best tussen je 32 en 35 weken, omdat je buik dan mooi rond is. Als je zwanger bent van een tweeling, 

kan dit al rond de 28 weken.   

 

Kan een zwangerschapsshoot ook op locatie?  

Dit is mogelijk. Er wordt per kilometer 0,40 euro bijgerekend. Enkele leuke plaatsen voor locatieshoots: 

Park van Kapellen, Kalmthoutse Heide, Ravenhof, ... Andere locaties zijn uiteraard mogelijk.  

 

Wat met partner en eventuele andere kinderen?  

Je partner, andere kinderen of hond mogen meekomen tijdens de shoot (zonder meerprijs). Wel even 

op voorhand mee vermelden! 
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Wat kan je nog meebrengen? 

Het is vaak leuk om een echo of een reeds aangekocht voorwerp (zoals een knuffel, schoentjes, …) 

mee te brengen.  

 

Boekingskorting 

Als jullie ook een newbornshoot boeken, krijgen jullie 15 euro korting (dit wordt verrekend met de 

newbornshoot).  

 

9 maanden zwangerschapsshoot boeken?  

Iedere maand worden er enkele foto’s gemaakt van hoe je buik groeit. Iedere fotoshoot duurt ongeveer 

15-20 minuten. 7 keer foto’s van je groeiende buik, de laatste shoot is van jou met je pasgeboren kindje 

(let op: vervangt geen newbornshoot). Inclusief een canvas van 30x100 cm (waarop je groeiende buik 

te zien is) en van iedere shoot 2 hoge resolutiefoto’s (in totaal dus 16 hoge resolutiefoto’s). Betaling  

gebeurt in 3 delen.  

 

Kleding tips? 

Je moet je vooral goed in je vel voelen. Als je graag je blote buik wil laten fotograferen, draag je best 

loszittende kleding (bijvoorbeeld een hemdje met knoopjes). Als je een hemdje aanhebt, kunnen de 

onderste knopen open blijven en dan valt dit mooi naast je buik. Je heb ook de mogelijkheid om te  

wisselen van kledij tijdens de shoot.  

Verder kan je topjes, t-shirts, kleedjes die goed aanpassen, gebruiken. Een jeans is ook altijd mooi. Er zijn 

ook enkele zwangerschapsjurken ter beschikking in de studio.  

 

Hoe verloopt de betaling? 

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

app.  

 

 

Als er nog iets niet duidelijk is of je hebt nog vragen, aarzel dan niet om contact met op te nemen!  

 

 

 

 

 



 

Folder geldig vanaf 1 januari 2023 - vervangt alle voorgaande  



 

Folder geldig vanaf 1 januari 2023 - vervangt alle voorgaande  

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

