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Je wilt een keer iets
écht voor jezelf
doen....
Daarbij lijkt een fotoshoot jou
een prachtige ervaring.
Jij bent prachtig en uniek
gemaakt zoals je bent. Iedereen
is anders, niemand is als jij en dat
maakt jou dan ook zo speciaal en
authentiek.
Dat is ook waar deze shoot om
draait, een speciaal moment voor
jou en jouw alleen. Ik ben hier
voor jou en ik doe mijn uiterste
best om ervoor te zorgen dat jij
blij "de deur" weer uit loopt.

Ontdek meer

Portretshoot

P O R T R E T S H O O T
GEFOTOGRAFEERD
WORDEN IS ZÓ VEEL
MEER DAN EEN FOTO
LATEN MAKEN.
Foto's maken betekent de tijd stilzetten
en laten zien wat er op dat moment is.
Zie ik als fotograaf hetzelfde als de
persoon terwijl zij in de spiegel kijkt?
Ziet ze zelf wel hoe mooi ze is? Kan ik
haar dat laten zien?
Gefotografeerd worden is zó veel meer
dan alleen een foto laten maken. Het is
spannend en confronterend, het is
jezelf bloot geven en daarom weg
willen duiken. Maar het is ook
complimenten krijgen, een boost voor
jezelf vertrouwen, mooi belicht worden
en iemand die je alle aandacht geeft.
En nog het allerbelangrijkste: iemand
die jou wil vastleggen 'zoals je bent'.
Dolblij ben ik wanneer ik de eerste
foto's laat zien op mijn camera en ik
hoor: "Wauw, ja dat ben ik wel echt".
Bijna altijd begint een fotosessie
met dergelijke
opmerkingen/gedachten.: "Dit is
écht niet mijn ding, hoor." "Ik ben
écht totaal niet fotogeniek!" "Oh ik
vind dit echt zo spannend" "Ik ben
niet mooi genoeg".

MIJN WERKWIJZE
Ik weet het inmiddels, dus mijn eerste
prioriteit is die spanning er af halen.
We maken eerst even een praatje en ik
vertel dat ik wel zal helpen met hoe je
mag gaan staan, dat ik meteen zal laten
zien op mijn camera hoe de eerste
foto's er uit zien en dat ik ervoor zal
zorgen dat je er mooi op staat.
Oftewel, ik ben hier voor jou en ik doe
mijn uiterste best om ervoor te zorgen
dat jij blij "de deur" weer uit loopt.
We hebben allemaal iets wat we niet
mooi vinden aan onszelf of waar je
misschien onzeker over bent.
Ik focus mij het liefste op die oprechte
lach, de twinkeling in iemands ogen en
de ontspannen schouders. Ik weet
namelijk dat die veel meer effect
hebben dan dat onderkinnetje (die
overigens alleen de persoon zelf
meestal maar ziet) of die pluk haar die
net niet goed zit.

HET 'WOW' EFFECT
CREËER IK DOOR...

Investering
€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)

✓
✓

✓

✓

.. iemand te fotograferen op een manier
waarop jou échte ik te zien is. Die échte ik, zo
is mijn overtuiging, is altijd mooi! Oftewel,
hoe gezelliger en relaxter de fotoshoot, hoe
meer tevreden jij zult zijn met de foto's.
D.m.v. kleine opdrachtjes en/of aansturing
zorg ik ervoor dat jij stralend in beeld komt.

INVESTEER JIJ
IN JEZELF?
Hoe zou jij het vinden een uur in
het zonnetje gezet te worden?
Hoe zou jij het vinden om foto's
van je zelf te hebben waar je écht
trots op kunt zijn?
Trek je mooiste kledingstuk aan
waar jij je geweldig in voelt en ik
zet de mooie, stralende jij op de
foto.
Het lijkt me zo mooi om jou te
mogen laten stralen en jou een
zelfverzekerd gevoel te geven.
Gun jezelf deze fotoshoot, want
JIJ. BENT. HET. WAARD!

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 JOU
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
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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.

