
B R O C H U R E
n e w b o r n  f o t o g r a f i e



Super dat je eraan denkt een fotoreportage bij mij te gaan boeken. Lees
de brochure rustig door om een idee te krijgen van mijn manier van
werken! 
 
Mijn foto’s zullen ongedwongen, spontaan en enthousiast zijn. Ik hou
enorm van de connectie tussen personen en het laten ontstaan van mooie
momenten. 

Mijn werk is echt mijn passie en inmiddels heb ik honderden families
(en baby’s ;) ) mogen fotograferen. Daardoor heb ik veel ervaring met
allerlei soorten families en kinderen. 
 
Mocht je na het lezen van de brochure nog vragen hebben, dan kun je
mij altijd even mailen op info@jodydeijnenphotography.com. 

Met liefde fotografeer ik jullie als familie. Ik kijk uit naar onze
samenwerking. 

Welkom

Liefs, Jody
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De fotografie ervaring

        Wanneer je klaar bent om te boeken kun je mij een mailtje sturen en dan

stuur ik jou een link om je in te schrijven middels een inschrijfformulier (of je

schrijft al in via het formulier op mijn website). Daarna zal ik binnen 1-5

werkdagen contact met je opnemen om de reportage in te plannen. De reportage

kosten van 150 euro dienen vooraf betaald te worden en na betaling is jouw

reportage definitief gereserveerd. 

        Nadat de reportage definitief is gereserveerd, stuur ik je de nodige

informatie op, zoals het adres van mijn studio of die van de buitenlocatie,

kledingtips en andere handige informatie met betrekking tot de door jou gekozen

reportage. 

        Newbornfotografie vindt meestal plaats in mijn studio maar ik kan ook

aan huis komen. Dit hoef je niet al meteen te beslissen, dat mag ook na de

bevalling, wanneer we contact hebben over het inplannen van de reportage.

Wat kan je van jouw newborn reportage verwachten?

Vóór de reportage

        Ik plan de newborn reportages het liefste in in de morgen. Dan zijn de

meeste baby’tjes ontspannen genoeg. Tegen het eind van de middag zullen de

meeste baby’tjes vaker komen om te drinken om zo geenoeeg te voeden voor de

nacht.

        Ontspannen met een badje. Om jullie kindje wat meer tee laten laten slapen

kun je je baby in de ochtend in bad doen. Ze zijn misschien wat langer wakker en

hebben een lekkere ontspannen ochtend gehad voordat de reportage begint.



J o d y  D e i j n e n  P h o t o g r a p h y



         Vaak is het een van de eerste keren dat jullie het huis verlaten en dit

kan nogal chaotisch zijn! Soms sta je net op het punt te vertrekken en

spuugt de baby alles onder. No worries! Ik ben van alles gewend. Probeer van

te voren alvast in te calculeren dat alles waarschijnlijk ander gaat lopen dan je

in gedachten hebt, en vertrek iets eerder. We hebben in de studio nog de tijd

om je baby om te kleden en te voeden.          Relax!  Ik doe mijn best om de reportage ontspannen te laten verlopen.

Het kan wat chaotisch zijn, maar echt, het komt goed. Ik heb ervaring met

honderden verschillende gezinnen en kinderen en ben inmiddels alles wel

gewend. Jouw gezin is niet raarder, gekker, moeilijker of meer een uitdaging.

Elk gezin is uniek en I love it. Ik heb zo mijn trucjes, en kinderen laten zich

niet dwingen. Go with the flow is echt iets wat hierbij hoort ;) 

Tijdens de reportage

J o d y  D e i j n e n  P h o t o g r a p h y

"They grow 
up so fast" 

Jody

         Voeden in de studio is alleen maar voordelig. Maar komt dat qua tijd

niet uit? Dan plannen we het gewoon in tijdens de reportage. Weet dat hier

genoeg tijd en ruimte voor is. 

         Deze reportage kan max. 3 uur duren en het is warm tijdens de

reportage. Voor oudere kinderen is er genoeg ruimte om te spelen. Neem wat

te eten mee voor jezelf (en eventueel oudere kinderen) en vergeet de luiers niet

- deze kunnen nog wel eens hard gaan tijdens een reportage ;)



Binnen 30 dagen ontvang je de inloggegevens van jouw beveiligde

online galerij. 

Je krijgt alleen de bewerkte foto’s. Ik maak een selectie van 20-30 foto’s

en zorg voor een mooie gevarieerde galerij.

Ontvang je foto's

In de galerij vind je 20-30 bewerkte foto’s. Je geeft je keuze door

binnen 5 dagen.

Kies je foto's

Je ontvangt de gekozen foto’s in zowel kleur als zwart-wit in hoge

resolutie. Deze kun je vanuit de galerij downloaden nadat je ze in je

favorietenlijst hebt gezet.

Je favoriete foto's

Alle bewerkte foto's

PS: Originele (RAW) bestanden lever ik nooit. Daar maak ik

ook geen enkele uitzondering op. Het is een beetje alsof je de

bakker om zijn recept vraagt ;) Niet doen dus! 
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Na de reportage



Reportage tips

Mijn ‘ongeposeerde’ manier van werken kan soms wat chaotisch lijken,

maar go with the flow is hier het sleutelwoord. Ik zal je genoeg

aanwijzingen geven, maar laat soms ook expres wat momenten ontstaan

Natuurlijk zal ik jullie continu vertellen hoe te staan, waar te staan en lijkt dit

wellicht geposeerd. Maar het gaat om de momenten tussendoor, en daar heb

ik inmiddels een prima radartje voor ontwikkeld.

Een paar simpele tips voor een succesvolle
reportage

Go with the flow

Voor jouw reportage zal ik een unieke setting creëren in de studio en buiten

zal ik een mooie locatie uitkiezen met meerdere mogelijkheden en mooie

natuur!

Laat het gebeuren en geniet van de momenten met je familie. Je hoeft je

verder ook niet druk te maken over het kopen van attributen of het zoeken

naar een locatie buiten. Dit regel ik, maar uiteraard wel in overleg met jullie.

Heb je echt een grote wens of een prachtige locatie voor buiten? Geef dit aan!

Ik ontdek graag nieuwe mooie plekjes. 

Beloven & belonen

Ik adviseer om je kind(eren) voorafgaand aan de reportage niet om te

kopen met speelgoed of lekkers, of om allerlei beloftes op voorhand te

doen. In plaats daarvan, laten we dat voor later bewaren, wanneer we het

eventueel echt nodig hebben. 

Let ook op met favoriet speelgoed. Neem het mee, maar geef het niet al

meteen. Anders staat straks het favoriete speelgoed van jouw kind(eren) op

elke foto ;) Daarbij moeten we dan meteen al iets gaan ‘afpakken’ wat niet per

se voor een goede start zorgt ;) Overleg even of er ruimte is om wat te eten en

te drinken. Geef je namelijk even snel iets tussendoor, terwijl ik andere leden

van de familie fotografeer, dan kan het zijn dat ik jullie erbij roep, en dan

hebben we een gevalletje volle mond of etenswaren tussen tanden en in het

gezicht. 

 

Omdat kinderen erg gevoelig zijn voor beloningen, kan dit wonderen

verrichten wanneer we iets van hen vragen tijdens de reportage wat ze

spannend of lastig vinden. Dus we doen zeker aan beloningen en omkoperij

;), maar wel alleen wanneer nodig en wanneer we het op een juiste en handige

manier kunnen inzetten.

 



“Say Cheese”

Het is normaal om mooie lachende foto’s te willen hebben van je familie.

En natuurlijk probeer ik deze ook altijd te maken. Maar soms zijn juist

de ongeposeerde we-kijken-niet-in-de-camera foto’s juist zo mooi en vaak

zelfs nog veel persoonlijker! 

Kinderen zijn puur en laten zien hoe ze zich voelen. En soms is zo’n blik, zo’n

puur moment, juist heel mooi, en zul je je kind(eren) daar vaak juist echt in

herkennen. 

“Met onze baby een newborn shoot gedaan bij Jody. 

Wij als nieuwe ouders waren een beetje zenuwachtig omdat

we op dat moment een huilbabytje hadden, maar Jody wist

ons meteen gerust te stellen. Wat een geduld en ervaring

heeft Jody! Er was een fijne sfeer in de studio en wat zijn we

tevreden over het eindresultaat! Echt een aanrader!.”

R e v i e w
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De reportage duurt gemiddeld 1,5 tot 3 uur. Dit kan wel variëren gezien het

feit dat het mijn doel is om een volledige en gevarieerde galerij te creëren,

terwijl we ook nog een leuke, ontspannen en gezellige reportage hebben.

Locatie 
Tijden van de reportage&
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 Oke, en soms klets ik wellicht ook een beetje veel. Duurt de reportage korter dan  3

uur? Yay! Dat betekent dat alles perfect liep, en is dus alleen maar een compliment ;)



 

De reportage zelf kost 150 euro. Hiervoor heb je dus nog geen foto’s. Deze

kosten dienen vooraf betaald te worden om zo jouw reportage definitief te

reserveren. Waarom? Helaas heb ik in het verleden vaak meegemaakt dat

wanneer er vooraf niet betaald was, mensen last minute niet kwamen

opdagen of de afspraak afzegden. Omdat het erg druk is en sommige

gezinnen al weken tot soms maanden op een plekje moeten wachten, had ik

dan dus een ander gezin blij kunnen maken. Vandaar dat deze kosten vooraf

betaald dienen te worden. 

 

Wanneer we de fotoreportage hebben gedaan, ga ik aan de slag met de foto’s.

Ik maak voor jullie een mooie gevarieerde galerij op van 20-30 foto’s, waaruit

jullie een pakket kunnen kiezen. Dit hoeft dus niet vooraf, maar komt pas na

de reportage. Je kunt kiezen uit drie pakketten...

Investering

Prijzen

Paketten

Wanneer je mijn foto’s mooi vindt en mijn manier van werken spreekt je aan,

dan lijkt het mij tof wanneer jij mijn klant wordt! Ik denk dat we dan wel

matchen ;) Maar dan wil je ook wel weten wat de investering gaat zijn.

Pakket Brons 
€ 200,- 

7 digitale bestanden  

Pakket Zilver
€ 250,- 

12 digitale bestanden  

Pakket Goud
€ 350,- 

ALLE digitale bestanden  

Wil je een losse digitale HR

foto kopen? Deze kosten 45

euro per stuk.  
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Neem contact op met mij

info@jodydeijnenphotography.com

06 11 50 96 94

www.jodydeijnen.nl


