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AUTHENTIEK, SEREEN EN PUUR
Jullie thuissituatie met een pasgeboren baby zo puur mogelijk
weergeven: dat is mijn doel. Als lifestyle newbornfotograaf kom
ik graag bij jullie thuis. We creëren samen een moment van
rust, vol knuffels, gaapjes en blote babyvoetjes.

Zodat jullie jaren later terugkijken en weten: ja, zo was
het toen echt!

Jouw newbornshoot

WAAR JE MIJN BEELDEN AAN HERKENT? AAN WARMTE,
RUST EN EEN SAMENSPEL VAN LICHT EN LIJNEN. AAN
DE MIX VAN GEPOSEERDE BEELDEN AFGEWISSELD MET

ONGEDWONGEN MOMENTEN TUSSENDOOR.



Jouw fotografie-ervaring
Jouw tijd en energie zijn kostbaar. Nu, voordat de kleine er is, maar straks al
helemaal. Op dingen als het uitzoeken van foto’s, het maken van een album en
het zoeken van de juiste leverancier ervoor nadat je een fotoshoot hebt gehad zit

je niet te wachten.

Boek je een newbornshoot bij mij? Dan voorkom je die stress en boek je een
complete fotografie-ervaring. Met aandacht voor jouw wensen en vragen, een
persoonlijke voorbereiding, een ontspannen fotosessie bij jullie thuis en met als
klapper op het einde: een bestelsessie waarin jullie de gemaakte herinneringen

gieten in een tastbare vorm.

Zodat je na af loop bent verzekerd van een tijdloos, tastbaar
fotoproduct in jullie handen.

Klinkt goed, toch?



HELEMAAL INGERICHT OP EEN TASTBAAR, PERSOONLIJK KUNSTWERK

INTAKE

Heb je je shoot geboekt? Tijd voor de intake! We bespreken jullie wensen voor de fotosessie, wie er op de foto komen, en
natuurlijk jullie wensen voor de tastbare vorm waar we de foto’s in gaan gieten. De weken tot aan de shoot krijg je van mij de
nodige voorbereidingstips voor jullie outfits en huis, en geef ik antwoord op de vragen die jullie hebben. Zo ben je verzekerd
van een ontspannen fotosessie, die plaatsvindt op de manier die voor jou het meest comfortabel is.

De intake vindt telefonisch plaats of via Zoom.

SHOOT

Tijdens de shoot geef ik jullie aanwijzingen waar nodig. Bij een zwangerschapsshoot zijn het aanwijzingen voor de mooiste
poses en hoeken, bij newbornshoots de verschillende samenstellingen, en bij shoots buiten maak ik gebruik van verschillende
opdrachtjes waardoor jullie je makkelijk kunnen ontspannen.

Na de shoot stal ik de producten waar jullie tijdens de bestelsessie uit kunnen kiezen uit op jullie keukentafel en kunnen jullie
ze zien en met jullie eigen handen vasthouden. Ik noteer jullie voorkeuren en voorlopige keuzes, zodat we tijdens de
bestelsessie de producten helemaal naar jullie wens en smaak kunnen samenstellen.

BESTELSESSIE

Zo’n 3 weken na de shoot zien we elkaar bij jullie thuis tijdens jullie bestelsessie en zien jullie de foto’s voor het eerst. Een echt
hoogtepunt! Tijdens de bestelsessie kiezen jullie eerst in welke tastbare vorm jullie de beelden willen gieten, daarna kiezen
jullie je bundel met digitale bestanden en eventuele extra cadeaus. Ik ben er om jullie met mijn artistieke oog en professionele
mening te adviseren voor de beste producten die passen bij jullie wensen.

Nadat jullie je order hebben geplaatst doe ik de laatste f inishing touches aan de beelden en bestel ik alle
producten. Een paar weken later worden ze bij me bezorgd en spreken we af of jullie ze willen komen ophalen
of dat ze naar jullie worden verzonden.

1.

2.

3.

Het proces



WAAROM DEZE
WERKWIJZE?

Niet alleen omdat het beter bij mij past als
persoon – ik houd van écht mensen
helpen, van oprechte connecties met
volle aandacht en kwalitatief mooie

producten – maar des te meer voor jou.

Want aan een ‘Veel plezier met 80 digitale
bestanden!’ heb je niet zoveel, behalve
een bult werk en keuzestress. ‘Wat gaan
we doen met die foto’s? Hoe maken we er
een tastbare, duurzame herinnering van,
waar we nog jaren plezier van gaan

hebben?’. Van die vragen verlos je jezelf!

Al mijn leveranciers zijn met zorg
geselecteerd, zodat jullie enkel
producten van professionele
kwaliteit in huis halen.



Pakketten

Houd er rekening mee dat de sessieprijs géén fysieke of digitale producten bevat.
Tijdens de bestelsessie kies je jouw fine-art product (vanaf € 299) en jouw

favoriete beelden (vanaf € 299, één digitale bundel per sessie).

De totale investering varieert op basis van jouw wensen,
die we bespreken tijdens de intake.

LIFESTYLE
NEWBORNSHOOT

Sessieprijs: € 150

De sessieprijs is inclusief:

• Persoonlijke intake

• Welkomstpakketje

• Een gids met voorbereidingstips voor een zo fijn
mogelijke shoot-ervaring

• Newbornfotosessie van 1 uur bij jullie thuis

• Een bestelsessie bij jullie thuis om de producten en
bestanden te selecteren en te bestellen

• Mini-album van 15x15 cm t.w.v. € 50

ZWANGERSCHAPSSHOOT &
LIFESTYLE NEWBORNSHOOT

Sessieprijs: € 275

De sessieprijs is inclusief:

• Persoonlijke intake

• Welkomstpakketje

• Een gids met voorbereidingstips voor een zo fijn
mogelijke shoot-ervaring

• Zwangerschapsshoot van jou als zwangere vrouw van
1 uur bij jullie thuis op of een buitenlocatie naar
keuze

• Newbornfotosessie van 1 uur bij jullie thuis

• Een bestelsessie bij jullie thuis om de producten en
bestanden te selecteren en te bestellen

• Mini-album van 15x15 cm t.w.v. € 50

ZWANGERSCHAPS-
SHOOT MET PARTNER?

De zwangerschapsshoot is echt
gericht op jou als zwangere vrouw.
Wil je je man/partner een actieve rol
geven in de shoot? Breid dan de
zwangerschapsshoot uit voor € 75
met een aansluitende couple shoot.



EEN GREEP UIT...

Zwangerschapsshoots



MAAK JE EIGEN
COLLECTIE

Het is mijn missie jullie met rust, persoonlijke
aandacht en ontspanning jullie fotosessie te
laten beleven, zodat jullie én jullie kinderen

genieten van blijvende producten. Generatie na
generatie.

Na de fotosessie stel je tijdens de bestelsessie
in twee stappen je eigen collectie samen en kies
je een (of meer) fine-art fotoproducten en

digitale bestanden.



Albums
MIDI MAXI MEGA
20x20 cm

basic linnen cover
8 spreads/16 pagina’s
mat papier, flatlay

€ 299

25x25 cm
basic linnen cover

10 spreads/20 pagina’s
mat papier, flatlay
met naam in cover

€ 399

30x30 cm
basic linnen cover

10 spreads/20 pagina’s
velvet papier, flatlay
met naam in cover

€ 599

Wanddec oratie
FINE-ART PRINT
IN MUSEUMLIJST

CANVAS IN
LUXE BAKLIJST

GALLERY
WALL

30 x 40 cm: € 349
40 x 50 cm: € 449
50 x 70 cm: € 549
70 x 100 cm: € 799

30 x 40 cm: € 399
40 x 50 cm: € 499
50 x 70 cm: € 599
70 x 100 cm: € 849

Vanaf € 999

Prints in bewaarbox
PRINTS IN
GLAZEN BOX

PASSEPARTOUTS
IN GLAZEN BOX

PASSEPARTOUTS
IN LINNEN BOX

12 katoenen prints
in glazen bewaarbox

10x15 cm

€ 399

12 katoenen prints in passepartout
in glazen bewaarbox

15x20 cm

€ 499

12 katoenen prints in passepartout
in linnen bewaarbox

20x30 cm

€ 699

Upgrades zoals extra spreads, grotere formaten,
embossing, bewaarboxen en overige cadeau’s koop je na

het maken van je collectie.

Stap 2
KIES JOUW DIGITALE BESTANDEN

DIGITALE BESTANDEN

10 bestanden: € 299

20 bestanden: € 399

Volledige galerij: € 599

ALLEEN DIGITALE BESTANDEN?
Dan gelden de volgende tarieven:

10 bestanden: € 399

20 bestanden: € 499

Volledige galerij: € 699



Om de kwaliteit en service voor mijn
klanten zo hoog mogelijk te houden, heb ik

slechts ruimte voor een beperkt aantal
sessies per maand. Boek dus op tijd om

zeker te zijn van jouw plekje!

Verwacht je een kindje, en wil ji j ook een
sessie bij me boeken? Doe dan een

boekingsaanvraag via het contactformulier
op www.ilsestronksfotograf ie.nl/contact.

https://www.ilsestronksfotografie.nl/contact/?utm_source=brochure&utm_medium=pdf&utm_campaign=newborn-informatiebrochure
https://www.ilsestronksfotografie.nl/contact/?utm_source=brochure&utm_medium=pdf&utm_campaign=newborn-informatiebrochure


Ov
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HOI, IK BEN ILSE!
Ik heb een rustig karakter, maar tegelijkertijd
een ontembare energie te creëren, te
ontdekken, te ontwikkelen, en te observeren
met een open blik. Simpelweg mooie dingen
maken en het leggen van oprechte connecties
met anderen is wat ik het liefste doe.

Dit alles komt voor mij samen in fotografie.

Dat ik mijn dagen mag vullen met wat ik
het allerliefste doe en daar óók nog eens
andere mensen blij mee maak, maakt dit
voor mij het beste leven dat ik kan leven!

Gember-gekkie

Boekenwurm

Huismus



Reviews
HOE HEBBEN ANDERE OUDERS HUN
NEWBORNSHOOT BIJ MIJ ERVAREN?

“Ilse heeft onze zwangerschaps- en newborn shoot met veel
aandacht en liefde verzorgd. Ruim van te voren hebben we
contact gehad over welke stijl ons aansprak en daar een
moodboard van gemaakt zodat we op de dag zelf effectief aan
de slag konden. Ze gaf daarbij tips over kleding en
kleurstelling.

Tijdens de shoot geeft Ilse subtiele aanwijzingen, zonder dat
je het gevoel hebt onnatuurlijk te moeten poseren. Door haar
rustige energie voelde ik dat ik helemaal mezelf kon zijn.
Daardoor was het eindresultaat echt boven verwachting.

In alle contactmomenten, ook na de shoots, was ze heel
professioneel en toegankelijk. Mocht het ervan komen dat we
gaan trouwen dan weten we haar zeker weer te vinden!”

– LEEN & NIELS



Veelgestelde vragen

Bij hoeveel weken is het het beste
moment voor een newbornshoot?

Het beste moment voor een newbornshoot is
ergens in de eerste 2-3 weken. Jullie baby is nog
zo heerlijk klein, en jullie als ouders zitten nog
helemaal in de babybubbel.

Hoe prikken we een datum?

De newbornshoot plannen we zo’n 2-3 weken na
uitgerekende datum. Natuurlijk weet je nu nog
niet of die kleine er dan al is, of dat hij misschien
al veel eerder is gekomen, en hoe het met jullie
gaat. De datum is dus niet 100% vast: als er iets
gebeurt waardoor we moeten verplaatsen, is
daar de nodige ruimte voor.

Waar vindt de newbornshoot plaats?

De newbornshoot vindt plaats bij jullie thuis. We
schieten voornamelijk in de ouderslaapkamer en
de woonkamer, maar ik probeer ook altijd een
paar beelden te schieten van de babykamer om
de reportage compleet te maken.

Wat moeten we voorbereiden voor de
newbornshoot?

Het enige dat jullie hoeven te doen is te zorgen
dat de ruimtes waar we gaan schieten fijn
opgeruimd zijn, en dat jullie outfits met zorg zijn
samengesteld. Na het boeken van de shoot
ontvangen jullie een handig overzicht met
opruimtips en kledingtips.

Hoe laat vindt de newbornshoot plaats?

Newbornshoots plan ik in op de woensdag- en
vrijdagochtend. We zijn ongeveer een uur bezig
met fotograferen, en het bekijken van het
productassortiment duurt zo’n 30 minuten.



De bestelsessie is kosteloos en onderdeel van jouw persoonlijke
ervaring. Heb je een extra bestelsessie nodig? Dat kan voor € 99.

De sessieprijs geldt als boekingsresevering. Wil je de shoot na boeking
annuleren? Dan wordt het shootbedrag niet teruggestort. Je houdt het
tegoed wel, zodat je het kan inzetten voor een shoot op een ander
moment.

Ik woon in Apeldoorn, maar ben actief in heel Midden en Oost
Nederland. Vindt de fotosessie plaats buiten Apeldoorn? Dan reken ik
€ 0,35 per km vanaf mijn postcode 7312 GS.

Prijswijzigingen en drukwerkwijzigingen voorbehouden. Boek je een
sessie, dan gelden voor jou de dan geldende prijzen/investeringen tot
30 dagen na het plaatsvinden van de shoot.

Algemene informatie

HELEMAAL ENTHOUSIAST?
Klik hier om jouw newbornshoot te boeken

https://www.ilsestronksfotografie.nl/contact/?utm_source=brochure&utm_medium=pdf&utm_campaign=newborn-informatiebrochure

