
J o d y  D e i j n e n  F o t o g r a f i e

B R O C H U R E
f a m i l i e 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
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. 

        De locaties voor de reportage buiten kunnen verschillen per seizoen. Ik

heb zo mijn favoriete plekjes om te fotograferen, vaak zal ik de locatie al

doorgeven, maar het kan zijn dat ik in de buurt nog iets mooiers tegenkom, dat zal

ik dan voorafgaand aan de reportage overleggen. 

"I love to capture
the chaos named

family." 

Jody

Wat kan je van jouw familie reportage verwachten?

Vóór de reportage
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         Arriveer 10 minuten eerder en zorg ervoor dat jullie ready to go zijn

op het tijdstip dat we gaan beginnen. Omdat ik alleen buiten met

zonsondergang fotografeer, en we soms wel nog even een stukje moeten lopen

naar de locatie, kunnen we alle tijd die we hebben goed gebruiken voordat het

te donker wordt. Voor de reportages binnen is er wel tijd om even wat haren

te fatsoeneren of om even om te kleden. 

         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



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. 

“Wat een prachtige foto’s! Je hebt zo goed

onze chemie als gezin weten vast te leggen.

De shoot zelf is ook een mooie herinnering

om op terug te kijken.”

R e v i e w
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De reportage duurt gemiddeld 1 tot 1,5 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.

 Oke, en soms klets ik wellicht ook een beetje veel. Duurt de reportage korter dan

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

compliment ;)

Locatie 
Tijden van de reportage&

 

Dat begrijp ik! Maar van alle reportages die ik nu gehad heb, is er geen

een mislukt. Is het soms iets meer een uitdaging wanneer een kind moe

is? Wellicht. Maar je zal je nog verbazen hoe vaak dit helemaal niet het

geval is. 

Het wordt leuk, gezellig en kinderen houden wel van een avontuur (ik doe

daar in ieder geval mijn best voor ;) ). We hebben de tijd, en die tijd gebruik

ik om kinderen de ruimte te geven die ze nodig hebben. We kijken naar

bloemetjes, pakken bladeren, spelen wat, zien af en toe een interessant dier of

een insect, en klimmen zelfs soms in een boom of op duingebieden.Vaak plan ik reportages in de ochtend of begin de middag in. Het maakt heel

erg uit in welk seizoen we de reportage plannen, hoeveel licht er is. In de

winter is dit heel anders dan in de zomer. 

 

In de studio

 Dit doe ik niet vanwege het oranje zonnetje (wat wel fijn is, wanneer deze

aanwezig is;) ), maar vanwege het zachte licht wat je hebt wanneer de zon

lager staat. En aangezien ik jullie het beste resultaat wil geven voor jullie

investering, is dit echt een must! 

 Misschien klinkt een uur lang, maar het geeft juist ruimte tot ontspanning,

even wat eten en drinken, enzovoort. Daarnaast kijk ik naar de kinderen. De

ene is ondernemend en dan hebben we meteen wat actiefoto’s, waarna ze

later in de reportage graag met papa en mama kroelen. De ander kijkt de kat

uit de boom en dan beginnen we rustig, waarna ze daarna wat nieuwsgieriger

worden en we wat meer actiefoto’s krijgen. Tip: In het voor- en najaar gaat

de zon vrij vroeg onder! Perfect voor de kleintjes om dan de reportage in de

plannen. 

Ik fotografeer gezinnen buiten alleen tijdens zonsondergang. Dit houdt in dat

we een uur tot anderhalf uur voor zonsondergang beginnen. Op erg bewolkte

dagen kan dit iets eerder zijn. Waarom? Omdat er dan het mooiste licht is.  

Buiten

“Ohnee, dat is te laat voor mijn kind(eren)”



 

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 
€ 125,- 

7 digitale bestanden  

Pakket Zilver
€ 175,- 

12 digitale bestanden  

Pakket Goud
€ 275,- 

ALLE digitale bestanden  

Wil je een losse digitale HR

foto kopen? Deze kosten 45

euro per stuk.  



Neem contact op met mij

info@jodydeijnenphotography.com

06 11 50 96 94

www.jodydeijnen.nl


