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BROCHURE
geboortefotografie
Intro
Super dat je eraan denkt een reportage bij mij te gaan

Mocht je na het lezen van de brochure nog vragen

boeken. Lees de brochure rustig door om een idee te

hebben, dan kun je mij altijd even mailen op

krijgen van mijn manier van werken!

info@jodydeijnenphotography.com.

Welkom
Mijn doel als fotograaf is om jullie een prachtige ervaring na te laten,
waar jullie met veel plezier en liefde op terug kunnen kijken. Ik vind het
belangrijk dat klanten zich op hun gemak voelen bij mij en doe daar dan
ook altijd erg mijn best voor!
Ik probeer altijd zo goed mogelijk in jullie behoeften te voorzien en ben
dan ook vrij flexibel. Ik luister naar jullie ideeën en probeer daar het
beste plan van aanpak bij op te stellen en jullie zodoende een mooie
reportage te leveren die bij jullie past.

Lees deze brochure goed door zodat de prijsinformatie helder is en kijk
naar de verschillende reportages en pakketten die ik aanbied. Mijn
prijzen omvatten de reportage & hoge resolutiefoto’s.
Als je vragen hebt, aarzel niet om contact op te nemen. Domme vragen
bestaan niet!

Liefs, Jody
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Ik vind het heel belangrijk dat je echt kiest voor mijn stijl van
fotograferen en bewerken. Dus bekijk mijn portfolio en kijk of dat bij
jullie past!
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geboortefotografie
" Wat is er nu mooier dan het vastleggen van de
eerste momenten op de wereld van jullie baby?
De allereerste momenten samen."

Jody
Geboortefotografie, waarom?
Veel moeders beleven de bevalling in een soort roes. Tijdens

De eerste emotionele momenten. Het moment dat jullie kindje geboren

newbornshoots hoor ik vaak dat ze veel kwijt zijn van de bevalling. Ze

wordt en op mama’s borst gelegd wordt. De eerste momenten samen.

weten niet meer wat er om hen heen gebeurd is en wat er precies gezegd en

Achteraf hoor ik altijd hoe fijn de papas's het hebben gevonden dat zij zich

gedaan is en dat ze dat zo ontzettend jammer vinden. Hoe fantastisch is

bijvoorbeeld niet druk hoefden te maken over het nemen van foto’s en

het om achteraf, als je hersteld bent van deze ervaring, terug te kunnen

alleen maar bezig konden zijn met het ondersteunen van hun partner. Je

kijken?

kiest voor geboortefotografie omdat:

Je zo de allereerste momenten samen vastlegt

Vaders hun aandacht kunnen richten op hun partner

Moeders de bevalling beleven in een soort roes

De fotograaf onopvallend op de achtergrond is
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1.

De investering

3.

Stand-by

Wetende dat veel mensen geboortefotografie erg duur vinden, wil ik graag

Ik zal stand-by staan voor 2 tot 5 weken. Tijdens deze weken zal ik

uitleggen waarom geboortefotografen zo duur zijn (of nouja, eigenlijk zijn

regelmatig contact met je hebben over hoe het met je gaat en hoe je controles

we dat niet, als je weet wat het allemaal inhoudt).

zijn geweest.

Om het begrijpelijker te maken leg ik het even uit, simpelweg omdat je dan weet

Dus vanaf het moment dat je 38 weken zwanger bent, sta ik 24/7 voor je klaar en

wat je aankoopt. Het zijn namelijk niet alleen maar de foto’s. Het is het vertellen

ben ik klaar om de geboorte te fotograferen, ongeacht het tijdstip. Weet je dat je

van een verhaal. Ik wil jullie de mogelijkheid geven om terug te kijken op alle

misschien wel eerdere zal bevallen? Dan sta ik eerder stand-by. Ik zal in de buurt

mooie momenten, wanneer je maar wilt. Maar ook het helpen in de verwerking

zijn, ik heb mijn telefoon 24 uur per dag bij me om op te kunnen nemen als je me

wanneer het een hele zware bevalling is geweest.

belt. Ook mijn gezin zal zich aan moeten passen. Op het moment dat je gaat
bevallen, moet ik alles laten vallen, mijn spullen pakken, dochter eventueel

Vaak vergeten de moeders veel van wat er gebeurt tijdens de bevalling. En dan is

wegbrengen en naar de plek komen waar je gaat bevallen, of dit nu thuis is of in

dit een manier om hierop terug te kijken, de mooie en speciale momenten te zien

het ziekenhuis.

2.

Kennismaking

Wanneer je me boekt maken we een afspraak bij mij in de studio of bij jullie
thuis zodat we elkaar kunnen ontmoeten.
Het is erg belangrijk dat wanneer ik een van de belangrijkste en intieme
momenten van je leven ga vastleggen, we elkaar enigszins kennen en het gevoel
hierbij goed is. Ik zal wat vragen stellen om je wat beter te leren kennen en om te
weten wat je precies van de foto’s verwacht en in het bijzonder: wat je juist niet
wilt ;) Ook heb je de mogelijkheid om mij alles te vragen wat je wil weten.
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die je wellicht al bent vergeten of niet eens hebt meegekregen op het moment zelf.

4.

De eerste familie foto's

Na de geboorte kan ik nog ongeveer 2 uur blijven om de eerste mooie
momenten tussen mama, papa en de baby te fotograferen.
Misschien zelfs met meer familie of eventuele broertjes of zusjes. Afhankelijk van
je pakket kan ik hiervoor zelfs nog de dag erna terugkomen indien gewenst.

5.

Nabewerking

Als ik na de bevalling thuis kom, heb ik gigantisch veel foto’s. Ik zal een
selectie moeten maken, een prachtige selectie die jullie verhaal vertelt.

EEN TROTSE PAPA
“In het begin twijfelde ik enorm. Een fotograaf bij de
bevalling? Voor mij hoefde dat niet zo. Na het gesprek
met Jody hebben we nog even overleg gehad en toch
besloten het te doen.
Ik wist niet goed wat ik moest verwachten maar bij een
volgende baby zal ik gelijk ja zeggen als mijn vrouw er ook
weer een fotograaf bij wil! Ik heb helemaal niet door
gehad dat Jody er was.”

Vervolgens zal ik tussen de 100 en 150 foto’s nabewerken. Met het soms
verschrikkelijke ziekenhuislicht in de avond of ’s nachts, moet ik de foto’s zo goed
en natuurlijk mogelijk zien te bewerken ;) Het zal daarom nog behoorlijk wat tijd
kosten voordat ze klaar zijn.
Ik hoop dat je na deze uitleg wat beter begrijpt waar de prijzen in de prijslijst
vandaan komen. Vergelijk het maar met de uren van een trouwfotograaf (en
stiekem maken geboortefotografen nog veel meer uren ;) ). Het zijn niet alleen de
foto’s. Er komt zoveel meer bij kijken. En het is het allemaal waard! Dat beloof ik
;)
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Duur
Prijzen van de raportage

Na de reportage krijg je een eigen online galerij met wachtwoord. Hierin staan
60 tot 150 professioneel bewerkte foto’s waaruit je jouw foto’s, aan de hand

Betaling in termijnen

van het door jou gekozen pakket, kunt kiezen.

Je kunt bij Jody Deijnen Photography ook je pakket betalen in

De foto’s worden uiteindelijk met WeTransfer naar je verzonden, maar je mag ook

met betalen en is je pakket misschien na de reportage wel al helemaal

een USB afleveren waar ik ze op kan zetten (mocht je dat prettiger vinden).

Pakket brons €1100

✓ Kennismakingsgesprek
✓ 60 Digitale foto’s in HR
✓ Complete geboortereportage
✓ Professionele nabewerking
van alle foto’s

Pakket zilver € 1350

✓ Kennismakingsgesprek
✓ 100 Digitale foto’s in HR
✓ Complete geboortereportage ✓ Reis- & parkeerkosten inbegrepen
✓ Professionele nabewerking
van alle foto’s

termijnen! Zo kun je tijdens de zwangerschap bijvoorbeeld al beginnen
afbetaald. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden. Heb je hier vragen
over? Laat het mij even weten

Paketten
Bij de Geboortereportages bied ik drie verschillende pakketten aan. Deze
pakketten staan vast en zijn niet aan te passen! What you see is what you
get! Uiteraard is het mogelijk om extra producten bij te bestellen. Deze
zijn terug te vinden in de prijslijst van Prints & Producten.

Pakket goud € 1500

✓ 120 tot 150 Digitale foto’s in HR
✓ Kennismakingsgesprek
✓ Complete geboortereportage ✓ Terugkomst voor eerste
✓ Professionele nabewerking ontmoeting
✓ Reis- & parkeerkosten inbegrepen
van alle foto’s

Neem contact op met mij
info@jodydeijnenphotography.com
+316 11 50 96 94
www.jodydeijnen.nl

