


Een vrolijke dynamische moeder van 2 puber-meiden, verliefd 

vanaf mijn jeugd en later getrouwd. Met mij is het leven nooit 

saai en ben altijd in voor gekkigheid. Mensen vinden mij een 

open boek, betrokken, gek en eigenwijs. Sinds 2012 ben ik full 

time bezig met fotografi e, ik haal graag de echtheid, puurheid 

en emotie bij mensen vandaan. 

Zodra mijn klanten bij mij binnen in de studio komen hebben 

ze al snel een prettig en ontspannen gevoel. Je kunt gewoon 

jezelf zijn bij mij, want dat ben ik namelijk ook bij jou.
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WIE BEN IK?
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Ben je zwanger en wil je deze bijzondere tijd laten vastleggen 

voor een mooi herinnering voor jullie en jullie kindje? mail dan 

op tijd voor een afspraak. Het is gebruikelijk om minimaal 2 

maanden van te voren een afspraak te maken. We doen de 

shoot dan tussen de 31-36 weken van je zwangerschap. Ben 

je iets later met reserveren? Proberen kan altijd. Ik probeer zo 

fl exibel mogelijk te zijn. Reserveren kan alleen via de mail of 

het contactformulier via de website. Bellen mag uiteraard ook, 

maar ik ben niet bereikbaar als ik een shoot heb. 

De fotoshoot kan in de studio maar kan ook bij jullie thuis, 

buiten in het bos of op het strand. Je kiest van te voren of je 

binnen in de studio wilt of buiten. I.v.m. het buitenlicht is dit van 

belang qua tijdstip. Op het moment dat je bij mij in de studio 

komt is dat natuurlijk best een beetje spannend. We drinken 

eerst een kopje koffi e of thee. We bespreken je wensen en 

kiezen wat kleding uit die bij mij aanwezig is. Ik heb meer dan 

100 kledingstukken die je kunt gebruiken tijdens de fotoshoot. 

Dit zijn o.a. jurken, body’s, tops en doeken. Uiteraard kun je van 

te voren wat knipsels of digitale beelden verzamelen die jou 

aanspreken qua fotografi e ter inspiratie.

Ik vertel hoe we aan de slag gaan en al snel maken we de 1e 

foto’s. Zo nu en dan laat ik een foto zien om je nog meer op je 

gemak te laten voelen. Uiteraard is het mogelijk enkele foto’s te 

laten maken met je partner en/of kind(eren) erbij. Ik werk met 

verschillende lichtsettings en verschillende achtergronden om 

jou reportage zo afwisselend mogelijk te maken. 

MIJN WERKWIJZE

Door de foto’s herinner ik mij weer hoe 
bijzonder het was om zwanger te zijn!
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Je betaald voor de shoot €195,-

De shoot duurt ongeveer 1-1,5 uur. Hiervoor kun je gebruik 

maken van de kleding die aanwezig is. Je ontvangt de door jou 

vooraf uitgekozen 5 digitale foto’s in hoge resolutie.

Een selectie foto’s in webresolutie met logo ontvang je in een 

link om daar uit te kiezen welke foto’s je wil hebben.

De gekozen foto’s ontvangen je zowel digitaal als in een digitaal 

album. Dit album is evt. na te bestellen als afdruk. Alle foto’s 

zijn na te bestellen op diverse materialen en worden met zeer 

hoogwaardige kwaliteit geproduceerd. Extra fotobestanden 

kunnen, indien gewenst, nabesteld worden. 

• Binnen of buiten in Lelystad

• 1 – 1,5 uur

• 31-36 weken zwanger

• Een heel gezellige shoot

• Mogelijk met partner

• Keuze uit meer dan 100 jurken

• Minimaal 5 outfi t wissels

• Inclusief styling, setting en kLeuradvies t.a.v. de outfi ts

• Professionele nabewerking van de foto’s

• Foto’s via weblink zelf uitzoeken

• 5 Fotobestanden in hoge resolutie

• Digitaal album van jouw gekozen beelden

• Nabestelmogelijkheden

• Een oververgeleijke herinnering voor nu en later

DE PRIJS

Social media:
Instagram: @hetfotohuisje  |  Facebook: Het fotohuisje

Binnen of buiten in Lelystad

Keuze uit meer dan 100 jurken

Inclusief styling, setting en kLeuradvies t.a.v. de outfi ts

Professionele nabewerking van de foto’s

Foto’s via weblink zelf uitzoeken

5 Fotobestanden in hoge resolutie

Digitaal album van jouw gekozen beelden

Een oververgeleijke herinnering voor nu en later



“Nadat ik had getwijfeld of ik het wel moest doen had ik 

de knoop doorgehakt en had ik Mariska bericht voor een 

zwangerschap shoot. En gelukkig kon ik terecht! Nog nooit 

zoiets gedaan maar we zijn erg blij met het resultaat! Mariska 

was open en stelde me gerust. Manlief werd ook overal bij 

betrokken en dat voelde vertrouwd en fi jn. We kunnen geen 

keuze maken met de foto’s die we hebben mogen ontvangen, 

mooie herinneringen vastgelegd wat ik op deze manier niet 

had durven dromen. Dank je wel Mariska voor je begrip en je 

kwaliteiten!”
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WAAROM?

• Neem je meest sexy lingerie, body, japon, kimono mee.

• Draag zwart, wit of huiskleurig naadloos ondergoed 

het liefst in een extra grotere maat, zodat deze zo min 

mogelijk tekent (bijvoorbeeld onder mijn jurken).

• Neem makkelijke slippers mee tijdens een buitenshoot.

• Draag bij koud weer een zwarte legging tijdens een 

buitenshoot.

• Niet insmeren met body olie, bodylotion mag wel.

• Geen strakke kleding aan doen vooraf i.v.m. striemen.

• Benen, schaamstreek, oksels scheren indien je dit 

normaal gesproken ook altijd doet.

• Eigen kleding mag je meenemen. Jeans, body, neutraal 

jurkje, witte of zwarte top/shirt/blouse. Graag ook voor 

partner en/of kinderen.

• Geen glanzende make-up dragen. Het liefst mat. Een 

beetje extra make-up is raadzaam voor de foto’s.

• Voor haar en visagie adviseer ik contact op te nemen met  

de plaatselijke haar en visagist in de buurt.

• Geen elastiekjes/armband/horloge om de polsen doen.

• Zorg dat je haren vooraf netjes gestyled zijn.

• Rust goed uit voor de shoot. 

• Het is raadzaam om iemand mee te nemen voor 

assistentie (het opgooien/vasthouden van doeken).

• Zorg ervoor dat je de rest van de dag niks te doen hebt 

zodat je uitgerust aan de shoot kunt beginnen, en na de 

shoot ook kunt rusten. 

• Het kan zijn dat de shoot een dag van te voren, of soms 

op de dag zelf iets verschoven wordt qua tijdstip. Dit heeft 

te maken met jouw shoot of een andere shoot die dag, 

qua zonlicht. Ik geef iedereen graag de nodige aandacht 

zonder mij te haasten.

TIPS!
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Meer dan 100 jurken, body’s  en doeken beschikbaar!
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Het is echt een prachtige herinnering aan de 
onvergetelijke tijd van ons leven
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. 

Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis 

natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur 

ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque 

eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim.

Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. 

In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. 

Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. 

Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean 

vulputate eleifend tellus. 

Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, 

enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, 

tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque 

rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. 

Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui.

Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum 

rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem 

neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, 

hendrerit id, lorem.

Nam pretium turpis et arcu. Duis arcu tortor, suscipit eget, 

imperdiet nec, imperdiet iaculis, ipsum. Sed aliquam ultrices 

mauris. Integer ante arcu, accumsan a, consectetuer eget, 

posuere ut, mauris. Praesent adipiscing. Phasellus ullamcorper 

ipsum rutrum nunc. Nunc nonummy metus.

LORUM IPSUM



Vijzelweg 44K Noordersluis

8243 PM Lelystad

T. 06-83717918

E: info@hetfotohuisje.nl 
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Social media

Facebook: Het fotohuisje

Instagram: @hetfotohuisje


