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AANGENAAM

Ik ben Carina
en
Gepassioneerde fotograaf, meisjesmama, strand
berg liefhebster en absoluut een gevoelsmens..
Op de een of andere manier ben je hier gekomen en ik ben blij dat je er bent!
Ik ben lifstyle-, portret- en brandingfotograaf gevestigd in Zoetermeer. Ik ben 30
jaar, vrouw van Arnold en trotse moeder van een prachtige dame Feline (2,5).
Ik ben een fotograaf die geeft om het grotere geheel, de échte momenten en jouw
ervaring. Ik hoop méér te zijn dan alleen een fotograaf. Connectie met mensen vind
ik belangrijk! Het is mijn doel om de persoon te zijn waar jij jezelf bij kunt zijn, en
waar jij je veilig genoeg bij voelt om de échte jij te laten zien!
Hoe belangrijk en fijn het ook is om prachtige foto's te hebben en te krijgen, is het
de beleving, de sfeer en de verbinding die het meest betekenisvolle en
belangrijkste aspect is van de shoot en van alles wat ik doe als fotograaf. Want als
jij een goed gevoel hebt bij de shoot, dan kijk je met datzelfde gevoel terug op je
foto's, en beleef je het helemaal opnieuw!
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Mijn missie

Jouw meest dierbare
momenten vangen zodat jij
ze voor altijd kan koesteren.
Foto's zijn niet zomaar een momentopname. Het zijn
misschien wel één van de meest waardevolle dingen die je
kan bezitten.
Vooral het werken met vrouwen ligt mij nauw aan het hart.
We leven in een tijd die wordt gekenmerkt door veel
idealisme en schoonheidsidealen. Ik wil jou als vrouw laten
zien wat je het waard bent. Je bent mooi zoals je bent!
Ik fotografeer het liefste speciale momenten uit het leven
van de vrouw. Van de liefde voor het nieuwe leven tot de
trots van iedere vrouw haar prachtige gezin of geliefden. Van
een moment helemaal speciaal voor jezelf tot de vrouw
achter haar bedrijf.
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Wanneer zijn we een match?
Je bent op zoek naar een fotograaf die houdt van ongedwongen,
spontane momenten.

De stijl van mijn werk jou aanspreekt. Ik omschrijf mijn werk als
romantisch, warm en puur.

Je een fotograaf wilt die je op je gemak stelt en jou gewoon laat zijn
wie je bent.

Je een onvergetelijke ervaring wilt die je voor altijd kan koesteren!
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How the
magic happens

1. KENNISMAKING

Mijn werkwijze
2. THE BIG DAY

3. OPLEVERING

Yes, je hebt een shoot geboekt!
Je ontvangt een vragenlijst zodat
we jouw wensen kunnen
bespreken als voorbereiding op

De grote dag is aangebroken!
Ik weet hoe spannend het kan
zijn om voor de camera te staan,
maar ik doe mijn uiterste best

Na 2-3 weken krijg je je foto's via
een online galerij. Je aantal
downloads is afhankelijk van de
favorieten die jij kiest. Er is altijd

de shoot.

om jullie gerust te stellen.

de mogelijkheid om foto's bij te
bestellen!
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Goed om te weten

STYLING ADVIES

SHOOT LOCATIE

SLECHT WEER

Bij het boeken van een
shoot krijg je outfit &

Ik woon in Zoetermeer, waar
dichtbij een aantal prachtige

Zolang het bij bewolking blijft
gaat de shoot in principe

styling tips zodat jij
helemaal kan stralen op
de foto!

fotolocaties te vinden zijn.
Denk aan de prachtige
duinen vlakbij Kijkduin of
Katwijk. Reiskosten worden
aangerekend aan €0,50/km.

gewoon door. Bij regen of storm
spreken we samen een nieuwe
datum af voor de shoot!
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"Wauw, ik smelt van
elke foto!"

Kind words

KAYLEIGH

"Een shoot met
Carina, is een feest!"
LINDA & NIELS

"Ze stelt je erg op je gemak
waardoor de shoot heel fijn
verloopt"
FARISHA
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PAKKETTEN
& prijzen
Beautiful You
MOOI ZIJN ZOALS JE ÉCHT BENT
PORTRETSHOOT

Loving memories

Branding stories

DE MOOIE MOMENTEN VAN NU
VASTGELEGD ALS HERINNERING
VOOR LATER.

JOUW VERHAAL. JOUW FOTOSHOOT.
TREK DE KLANTEN AAN DIE BIJ JE
HOREN.

GEZIN - MOTHERHOOD - ZWANGERSCHAPSSHOOT

BRANDINGSHOOT

Fotoshoot van circa 60 minuten

Fotoshoot van circa 60 minuten

Fotoshoot van circa 1,5 uur

Styling advies

Styling advies

Styling advies

Ruimte voor één kledingwissel

Ruimte voor één kledingwissel

Ruimte voor twee kledingwissels

Kies zelf je favoriete foto's in een

Kies zelf je favoriete foto's in

Kies zelf je favoriete foto's in een

online gallerij

een online gallerij

online gallerij

20 foto's in hoge resolutie

20 foto's in hoge resolutie

35 foto's in hoge resolutie

€219,-

€219,-

€289,-

Extra losse foto's kunnen bijbesteld worden aan €7/foto via de online galerij. Zie meer uitleg bij werkwijze!
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Extra opties

FOTO'S BIJBESTELLEN

MINISHOOTS

Het aantal foto's dat je krijgt
is afhankelijk van welke shoot

Wil jij mooie foto's van jou en
je lover, je gezin, je kinderen,

je hebt gekozen.
Losse foto's kunnen wel
bijbesteld worden voor
€7/foto via de online galerij.

je vriendinnen of gewoon van
jezelf met je grote hobby? en
zijn julie niet zozeer op zoek
naar een uitgebreide shoot?
Dan is een minishoot
misschien iets voor jou!
*Stuur een berichtje voor
meer informatie!
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Veelgestelde
vragen
Wat bij slecht weer op de dag van de shoot?
In principe gaat de shoot gewoon door zolang het bewolkt is. Bij regen
of storm spreken we samen een nieuwe datum af voor de shoot.

Wanneer kan ik het beste boeken?
Je boekt best minstens 2 à 3 maanden van tevoren om zeker te zijn
dat je een plekje hebt.

Lever je ook onbewerkte foto's?
Dat is een beetje als een bakker vragen om je deeg te verkopen zodat
je de taart zelf kan bakken ... Dus nee, ik lever geen onbewerkte foto's!
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Veelgestelde
vragen
Hoe gaat de betaling in zijn werk?
Bij een minishoot, brandingshoot of een shoot waar een locatie
verhuur bij betrokken is, betaal je vooraf 50% van de shootprijs om je
plekje te reserveren. Nadat je de de foto's hebt ontvangen, stuur ik
een factuur voor het resterende bedrag.
Buiten de shoots die hierboven genoemd worden, krijg je nadat je de
keuze hebt gemaakt in de online galerij, een factuur toegestuurd, na
betaling stuur ik de foto's zonder logo in hoge resolutie naar je toe.

Ik ben klaar om te boeken! Wat nu?
Geweldig! Je kan de shoot vastleggen door contact met me op te
nemen via mijn website of info@carinadejongphotography.nl, maar je
kan mij ook gewoon een berichtje sturen via Instagram. Hopelijke tot
snel!
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"Het was een feestje en voor
herhaling vatbaar!"
Een shoot met Carina, is een feest. Niet alleen omdat je
prachtige beelden ontvangt. Maar vooral omdat ze je heerlijk
op je gemak steld. Door de gezelligheid en de ontspannen
sfeer voel je je zelfverzekerd voor de camera. Met een grote
lach en lieve woorden is het een feest om bij Carina voor de
camera te verschijnen. Ook mijn vriend die niet zo'n fan is
van de camera die straalde en heeft het naar zijn zin gehad.

Niels & Linda
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LET'S MAKE
togetherMAGIC
Klaar om jouw shoot vast te leggen? Geweldig! Boeken doe je via het
contactformulier op de website of e-mail. Ik kijk er alvast heel erg naar
uit om je te verwelkomen voor mijn lens!

WWW.CARINADEJONGPHOTOGRAPHY.NL

INFO@CARINADEJONGPHOTOGRAPHY.NL
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