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Ben j� alt�d diegene die foto's maakt van je gezin
en daardoor nooit zelf op de foto staat? Of ben je
eigenl�k wel klaar met al die selfies en wil je een
een ''echte'' foto? Of is er een speciale reden
waarom jullie foto's willen maken, b�voorbeeld
omdat je zwanger bent?  Heel begr�pel�k! De t�d
gaat namel�k zo snel en deze kostbare
momenten met je gezin, je partner of je familie
wil je het liefst voor alt�d bewaren. Hoe kan dat
nou beter dan met een foto! M�n foto's z�n puur
en ongedwongen, precies zoals jullie echt z�n.
Mooie foto's waar jullie later op terug kan k�ken. 

WAAROM EEN
FOTOSHOOT?
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Hoe gaat dat in zijn werk?

Je hebt m�n werk bekeken en besloten dat je m� als
fotograaf wil en hebt vervolgens een shoot 
 geboekt. Dan ben je natuurl�k nieuwsgierig wat er
nu gaat gebeuren, zo'n shoot is nou eenmaal een
beetje spannend en je zit vol met vragen. Geen
zorgen! Ik ben er om al jullie vragen te
beantwoorden! Ook t�dens de shoot zal ik er alles
aan doen om te zorgen dat jullie je op je gemak
voelen. Het gaat immers om jullie. 
Er is volop ruimte voor jullie eigen inbreng en
wensen. Maar mocht je het even niet weten help ik
ook. Samen zoeken we een mooie locatie die past
b� jullie. Ook b� vragen over b�voorbeeld welke
kleding je aan moet doen kan je b� m� terecht!



WAT TREKKEN
WE AAN?

Welke kleding je aan trekt heeft veel effect
op de foto, dus het is logisch dat je je
afvraagt wat je aan moet trekken. Vooral als
je met meerdere mensen op de foto gaat,
b�voorbeeld met je gezin, pas je dat dan aan
aan elkaar? Moet het helemaal matchen? 

Ik snap je vragen en ik help je graag b� het
uitkiezen van kleding als je er zelf niet helemaal
uit komt. Het belangr�kste advies wat ik kan
geven is: draag waar j� je f�n in voelt!  Als j� je
niet f�n voelt zie je dat terug in de foto's en dat
wil je niet. Drukke printjes z�n ook niet aan te
raden, het gaat om jou en printjes leiden alleen
maar de aandacht af van jou.

Kleur
Let op de locatie van je shoot b� het uitkiezen
van je kleding. Vind je shoot plaats in het bos?
Dan is groen b�voorbeeld niet de beste
kleurkeuze. Kies niet te felle kleuren, maar kies
voor zachte, warme of neutrale kleuren. Deze
kleuren reflecteren niet op de huid en z�n
makkel�ker te matchen. 

Gezinnen
Voor gezinnen is aan te raden: draag niet
hetzelfde, maar pas het wel aan elkaar aan.
Draag b�voorbeeld niet allemaal precies
dezelfde kleur, maar draag wel allemaal kleuren
die mooi b� elkaar passen. Dat is soms een heel
gepuzzel, dus kom je er niet helemaal uit
schroom dan niet en vraag m� gerust om hulp!
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Eindel�k is het dan zover, de dag van de fotoshoot is aangekomen! Jullie hebben er super veel zin in, maar vinden het stiekem
ook een beetje spannend. Wat kan je verwachten en hoe moet je poseren? Je hoeft je geen zorgen te maken, t�dens de shoot 
 geef ik jullie tips en opdrachtjes om uit te voeren. Het gaat er om dat jullie het leuk hebben, dus ontspan! 

Daarnaast heb ik een Pinterest bord waarop je inspiratie op kan doen voor b�voorbeeld kleding maar ook poses! Wanneer jullie
dat willen, maak ik op basis van jullie locatie en wensen een Pinterestbord waar jullie zelf ook foto's aan kunnen toevoegen! Zo
kan j� inspiratie opdoen en heb ik een goed beeld van wat jullie willen!

Scan de QR-code om naar m�n Pinterest te gaan: 

DE
SHOOT
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Na de fotoshoot ga ik hard aan de slag met
het bewerken van de foto's. Dit duurt een
t�dje, dus jullie moeten eventjes geduld
hebben. Als het eindel�k zover is stuur ik
jullie een mail naar een online galer�. In deze
online galer� kunnen jullie alle foto's in alle
rust bek�ken en eventueel downloaden.
Daarna kunnen jullie zelf de foto's afdrukken. 

FOTO 'S
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Pakketten
Liefde

€54.45

 Fotoshoot met jou en je partner van een
uur op een door jullie gekozen locatie
15-20 foto's te downloaden in hoge

resolutie

Mooie foto's samen met je partner, wie wil dat
nou niet? Samen zoeken we een mooie locatie
die past bij jullie om jullie liefde vast te leggen

op beeld.
 

Wat krijg je?

 

Familie
€ 66,55

Een fotoshoot met 3-6 personen, meer kan
ook in overleg!

Fotoshoot van een uur op een door jullie
gekozen locatie

20-25 foto's te downloaden in hoge resolutie

Je kan nooit genoeg foto's hebben samen met je
familie toch? Leuk voor aan de muur of als

cadeautje. Of het nou gaat om een gezin of een grote
familie, ik help je graag om deze mooie momenten

vast te leggen. 
 

Wat krijg je?

Zwanger
€54.45

Een fotoshoot met jou en eventueel je
partner. Op een door jou gekozen locatie

15-20 foto's te downloaden in hoge
resolutie

Je bent zwanger, gefeliciteerd! Dat prachtige
moment wil je natuurlijk voor eeuwig

vastleggen, ik help je daar graag bij. Alleen of
samen met je partner leggen we dit moment

vast op een door jullie gekozen locatie.
 

Wat krijg je?

 



NIEUWSCHIERIG GEWORDEN?
NEEM CONTACT MET M� OP!

Marlies Haveman Fotografie
marlieshavemanfotografie@gmail.com
0618999650
Assen, Drenthe
KVK-nummer:83400125

WWW.MARLIESHAVEMANFOTOGRAFIE.COM

mailto:marlieshavemanfotografie@gmail.com?subject=Contact%20Marlies%20Haveman%20Fotografie

