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Brochure
Zwangerschap

THE BEGINNING OF
SOMETHING NEW

G E B E U R T E N I S

Het begin van
iets moois...
Van harte gefeliciteerd!
Jullie zijn in blijde verwachting.
Je kijkt uit naar het moment dat
je baby wordt geboren en kan
niet wachten tot je hem of haar
eindelijk in je armen kunt
nemen.
Deze bijzondere tijd verdient een
mooi moment waarop de tijd
even stil staat, voor jouw en je
partner, voor de mooiste
herinnering voor straks als je
kindje er is.

Ontdek meer

Zwangerschap

Z W A N G E R S C H A P S S H O O T

Met liefde leg ik dit voor je vast zodat je
altijd weer even terug kunt naar het
moment waarop je je kindje nog dicht
bij je droeg.
Je kunt van mij een mooie, pure,
natuurlijke reportage verwachten.
Bij deze fotoshoot draait het echt even
om jullie en het kleine wonder dat in je
buik groeit.

BESTE PERIODE
De meest ideale periode voor een
fotoshoot is tussen de 30e en 36e week
van de zwangerschap. Wanneer je een
zwangerschapshoot reserveert
overleggen we het verloop van je
zwangerschap en afhankelijk van hoe je
je voelt plannen we een datum.

MIJN WERKWIJZE
Tijdens de shoot geef ik jullie wat kleine
opdrachtjes, zoals een wandeling
maken, maar ook wat opdrachtjes
waardoor jullie niet bezig bent met mij
als fotograaf en de camera die op jullie is
gericht., maar juist op elkaar! Op deze
manier hoop ik dat je je veilig en
ontspannen voelt en je mag erop
vertrouwen dat ik jou en/of jullie
prachtig weet te vertalen in beelden die
geen uitleg nodig hebben!

Ontspannen shoot
Deze shoot kan alleen, of samen met je
partner of samen met de andere
kinderen en/of huisdieren gedaan
worden, alles is mogelijk. Ik blijf dicht bij
jullie zodat het perfect bij jullie past.

COMBINATIE PAKKET
ZWANGER & NIEUW LEVEN VERHALEN

Prijzen
€80,00

✓ Fotoshoot van circa 60 minuten
✓ 1 tot 2 personen
✓ Eén locatie naar keuze
✓ Ruimte voor één kledingwissel
✓ Kies zelf je favoriete foto's in een
online gallerij
✓ Je ontvangt 20 zorgvuldig

Puur. Echt.
Natuurlijk.

P U U R .

E C H T .

N A T U U R L I J K .

nabewerkte foto's in hoge
resolutie
Levering binnen 2 weken
De mogelijkheid om foto's bij te
bestellen voor €5,00 per foto.
Elke extra persoon is €10,00 p.p.
Excl. reiskosten (buiten
Zoetermeer €0,20 per kilometer)

✓
✓

✓

✓

Ben je zwanger en wil je graag een
zwangerschapshoot en een newbornshoot bij
mij boeken? Super leuk! Je ontvangt dan
€20,00 korting op de totaalprijs!

Zwanger + Newborn = €140,- ipv €160,-

Gun jij jezelf dit
prachtige
moment?
Het allergrootste wonder in deze
wereld is wat mij betreft het
vrouwenlichaam. Hoe het in staat
is om een nieuw leventje te laten
groeien en vervolgens ter wereld
te brengen. Een vrouwenlichaam
doorstaat ontzettend veel om dit
te kunnen doen. Zwanger zijn is
een topsport. Maar wat voor een.
Zwangere vrouwen zijn het
symbool voor vrouwelijkheid –
zacht en krachtig tegelijk. Ik ben
oprecht nog nooit een zwangere
vrouw tegengekomen die ik niet
prachtig vond.
Dit wonderbaarlijke moment is
er een om te onthouden. Met
foto’s weet je zeker dat je jezelf
zult herinneren zoals je was
tijdens je zwangerschap: op en
top vrouw en stralend.

Meer Info
M E E R

I N F O

FOTOSHOOT BUITEN

CADEAUBON

De fotoshoot vind buiten plaats op een
plaats wat goed bij jullie past of wat we
met elkaar hebben afgesproken. Wil je
de shoot liever bij je thuis? Laat het mij
weten dan kan dat natuurlijk ook.

Wil je je geliefde graag verrassen met een
zwangerschapsshoot als cadeau?
Super tof!
Dat kan nu met mijn cadeaubon!
Je geeft namelijk veel meer dan 'gewoon' een
fotoshoot! Het is een belevenis, een leuk
moment voor nu, een persoonlijke boost voor
diegene, maar vooral het resultaat dat voor altijd
waardevol is.

SLECHT WEER?
Staat er een buitenshoot gepland en is
het weer die dag erg slecht?
Dan gaan we alsnog naar binnen of
verplaatsen we in overleg de afspraak
naar een andere dag.

OOK BELANGRIJK..
Het boeken van een fotoshoot betekent
automatisch dat ik de foto's mag
gebruiken voor mijn portfolio en social
media.
Heb je dit liever niet, geef dit dan vóór de
shoot aan via de mail.

De cadeaubon wordt leuk voor je ingepakt, zo
kan je je geliefde iets tastbaars in handen geven.
Heb je nog vragen of wil je een cadeaubon
bestellen?
Stuur mij een mailtje via
info@carinadejongphotography.nl.

MET LIEFDE LEG IK
JULLIE VERHAAL VAST..
Je bent op de juiste plek als jij op zoek
bent naar een fotograaf die jou verhaal
vast kan leggen. Want ik geloof dat
iedereen zijn eigen verhaal heeft, die het
waard is om verteld te worden.

Mag ik jou
fotograferen?
Dan vind ik dat echt super leuk!
Je kan het contactformulier op
mijn webiste invullen of mij een
mailtje sturen. Een priveberichtje
op Instagram is ook goed en ik
neem dan zo snel mogelijk
contact met je op om de verdere
gang van zaken te bespreken.
Heb je vragen? Let me know

Carina de Jong
Photography

C A R I N A

D E

J O N G

P H O T O G R A P H Y

Get in touch
info@carinadejongphotography.nl
www.carinadejongphotography.nl
Instagram:
@carinadejongphotography

Hi! ik ben Carina
Een enthousiaste, spontaan en pure
lifestyle fotografe uit Zoetermeer.
Echtgenote en moeder van een
prachtige dochter.

Je zal mij vaak op het strand en in
de duinen vinden tijdens een shoot,
het strand straalt voor mij rust uit
plus het is een prachtige
achtergrond voor foto's.

