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Newborn
fotoshoot
 B E E L D E N D  F L O O R



H E T  M O O I S T E

G E S C H E N K . .

Een klein wondertje.. Een mini mensje.. 

Jullie kindje. ♥

Om dit ontzettend bijzondere moment in
jullie leven te laten vastleggen, denk je

erover een newbornshoot te gaan doen of
heb je zelfs al geboekt!

Een ontzettend waardevol cadeau, voor
nu en later.

De vragen schieten wellicht door je
hoofd:

 "Wat moet ik allemaal meenemen?!" 
"Hoe verloopt een shoot?" "Hoe lang

duurt het?"

Geen zorgen. In deze brochure vertel ik je
alles wat je wilt weten over de

newbornshoot.  



Mijn naam is Floor, ik woon in Tilburg samen met mijn vriend Lars en
dwergpapegaai Siem.

Vol liefde en passie fotografeer ik jullie kleine wondertjes, zodat ouders
voor altijd kunnen terugkijken op deze bijzondere tijd.

Eerder heb ik een privé opleiding gevolgd betreffende
newbornfotografie. Dit maakt mij specialist in het fotograferen van
newborns.

Uiteraard blijf ik in beweging. Als fotografe vind ik het belangrijk
trainingen te blijven volgen. Dit, om expertise, veiligheid en
professionaliteit optimaal te kunnen blijven bieden. Want dat verdienen
jullie!

Tijdens mijn reportages vind ik het belangrijk dat jullie je op
je gemak voelen, je vrij voelen om te vertellen wat je ervaart, zodat wij
samen het mooiste werk kunnen leveren.

Ik sta bekend om mijn rustige werkwijze, waardoor jij je compleet Zen kan
voelen.

-  W i e ?  -



K IM  VAN ROSMALEN  -  D IRKS

"Wij hebben onze
newbornshoot gehad bij

Floor. 

Zij deed dit met heel veel
deskundigheid. Onze

kleine man was erg rustig
en dat had vooral te

maken met Floor.

Voor in de toekomst
zullen wij vaker aan Floor

vragen om foto’s te
maken. 

Zeker een aanrader!!"

Love, always..



Wat kun je
verwachten?
Op het moment dat je bij Beeldend Floor de studio in loopt kun
je verwachten dat...

- er geen haast is, jullie zijn de enige klanten die ik vandaag
ontvang. Ik heb dus alle tijd heb voor jullie. De shoot duurt
gemiddeld tussen de 3 en 4 uur.
 
- we eerst wat drinken en bespreken hoe de bevalling is gegaan.
Zijn er nog dingen die belangrijk zijn voor mij om te weten? Je
kun hier kwijt wat je zelf prettig vindt. Niets moet, alles mag.

- we samen kijken naar wat de 'set-up' van de shoot gaat zijn en
wat je wel of niet graag op de foto hebt. Bijvoorbeeld: wel of
geen familiefoto's.

- er in de studio genoeg accessoires zijn. Denk hierbij aan
mutsjes, haarbandjes, doeken, knuffeltjes etc. 

- op het moment dat jullie er klaar voor zijn we beginnen met de
fotoshoot. 

- veiligheid voorop staat. Altijd. Daarom kan ik jullie af en toe
vragen om een handje te helpen. Maar geen zorgen, ìk doe het
werk!

- tijdens de fotoshoot er vrijwel altijd een moment is van voeden
en knuffelen met je kindje. 



"Wij hebben een newbornshoot van onze
tweeling laten doen bij Floor. 

Wij zijn ontzettend tevreden! 

Floor is super relaxed en wil echt het
beste uit alle foto’s halen. 

Enorm veel geduld en totaal geen
tijdsdruk. 

De foto’s zijn daarom ook ontzettend
mooi geworden."

Glenda Boutens

L E T  M E  L O V E  Y O U  



S U N R I S E  L A G O O N  H O T E L ,   W E S T W O O D ,  S O U T H  C A R O L I N A

Wat neem je
mee?

- Als je flesvoeding geeft; een extra voeding. 

- Eten voor jezelf. Ik zorg voor thee, koffie en fris.

- De luiertas met billendoekjes, hydrofiele doek, extra luiers etc.

- Als jullie een fopspeen gebruiken, dan vind ik het erg fijn als
jullie deze meenemen.



De beste tip: Ontspan!
Het pasgeboren baby'tje heeft namelijk enorme voelsprieten, wat hem/haar
onrustig kan maken. Dit kan jullie vervolgens gespannen maken en dat is
helemaal niet nodig.

Wat is helpend?
- Vooraf een badje, zodat het kindje lekker rustig en warm de studio in komt.
Dit is geen must, maar wel prettig.
- Vooraf voeden (!) Dit mag zowel in de studio, of net voorafgaande aan de
shoot thuis. De voeding zorgt ervoor dat je kleintje rustig, ontspannen en
voldaan is. Dat willen we natuurlijk hebben!

Wat trekken we aan?
- Ben je van plan om ook als gezinnetje op de foto te gaan?
 Trek dan het liefst neutrale kleuren aan, met weinig tot geen printjes of
opdrukken. Dit leidt namelijk erg af op de foto's en dat is zonde!

Moet ik vooraf
nog iets doen?



"we made a wish 
and you came true."



Heb je nog vragen?
Ik help je graag!

contact@beeldendfloor.nl

06 440 46 173

adres fotostudio

Dongenseweg 18

5121PC

Rijen


