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Welkom

Hallo, Ik ben Lotte de Letter. 

Ik ben sinds 2017 professioneel fotografe 
gespecialiseerd in alles rondom de geboorte 
van een kindje. Ik werk graag met kleine
kinderen in mijn studio of op locatie. Ik ben 
erg geduldig wat zeker niet onbelangrijk is bij 
dit prachtige beroep. Een sessie wordt door 
mij altijd met veel liefde en creativiteit gedaan.

Mijn stijl
Mijn stijl bij zwangerschapsfotografie is tijdloos en stijlvol.  Mijn voorkeur gaat uit naar foto’s 
zonder al te veel poespas. Ik werk met achtergronden in verschillende kleuren zoals wit, grijs, bruin en 
zwart. Ik heb verschillende zwangerschapsfotografie cursussen gevolgd en werk met verschillende 
lichttechnieken. Tijdens de fotoshoot help ik je volledig met het poseren. Ik geef je de nodige tips 
zodat de foto’s een verbluffend eindresultaat zullen krijgen. Hiervoor heb je echt geen ervaring nodig! 

Herinneringen vastleggen 
Bij mij sta jij als vrouw centraal. Ik probeer je op je gemak te stellen en afhankelijk van jouw wensen 
de shoot daar op aan te passen. Je gaat door een speciale periode in je leven en mooie foto’s zorgen 
voor een herinnering waarop je altijd kunt terug kijken. 



Witte achtegrond

Bij de witte achtergrond worden foto’s gemaakt met een witte zijde achtige doek, maar er kunnen ook foto’s 
worden gemaakt met de witte gordijnen. 

De foto’s kunnen zowel met als zonder witte lingerie worden gemaakt.

Zie voorbeelden hieronder:

Silhouette

Een van de meest gevraagde foto’s bij een zwangerschapshoot zijn de silhouette foto’s. Deze zijn tijdloos en 
stijlvol. 



Bruine achtergrond

De bruine achtergrond zorgt voor warme foto’s. Deze kleur matched met elke huidskleur mooi en kleding in 
warme tinten. 

Er zijn verschillende jurken en doeken beschikbaar die hier goed bij passen.

Zie hieronder voorbeelden van de bruine achtergrond:

Grijze achtergrond

De grijze of zwarte achtergrond kleurt mooi met wat koelere tinten. 

Een zwarte jurk, body of lingerie past hier goed bij. Ook zijn er verschillende doeken beschikbaar.

Zie hieronder voorbeelden:



Partner en kinderen

Natuurlijk zijn jouw partner en eventuele oudere kind(eren) ook welkom bij mij in de studio. Samen zullen we 
voor een mooie herinnering zorgen, waarop jullie met z’n alle uitkijken naar de komst van de kleine. 

Ik zou jullie willen vragen om de kleding op elkaar af te stemmen. Dit betekent niet dat jullie allemaal het zelfde 
hoeven aan te hebben, maar dat de kleuren van de kleren wel met elkaar matchen. 

De shoot duurt ongeveer 1,5 uur. Neem voor de kinderen iets mee waarmee ze zich kunnen vermaken. 

Wat neem ik mee?

Naar de studio mag je het volgende meenemen:
- zwarte lingerie
- witte lingerie
- eventueel oversized blouse/blazer of leren jasje
- eventueel schoenen

Ik heb verschillende zwangerschapsjurken en zijde-achtige doeken in verschillende kleuren in de studio, die we 
uiteraard ook kunnen gebruiken voor de shoot. 



Visagie

Het is mogelijk om een visagiste bij te boeken. Ik werk samen met Rachel Beautybar. Indien gewenst hoor ik 
dit graag op tijd, zodat ik de beschikbaarheid van Rachel voor je kan opvragen. Zij heeft haar beautybar aan 
huis: kanaaldijk 94a in Landsmeer (7 min van de studio).

https://www.instagram.com/rachelbeautybar/

Tarief visagie 60,-

Zwangerschap fotografie prijzen

Zwangerschapshoot 
basis

€200,-

• 1-1,5 uur fotografie
• online album waaruit jullie 5 

foto’s kiezen die professioneel 
worden nabewerkt

• foto’s in kleur en zwart-wit
• foto’s toegestuurd via  

wetransfer.com
• extra foto €10,-

Zwangerschapshoot 
special
€249,-

•  1-1,5 uur fotografie
• online album waaruit jullie 10 

foto’s kiezen die professioneel 
worden nabewerkt

• foto’s in kleur en zwart-wit
• foto’s toegestuurd via  

wetransfer.com
• extra foto €10,-

Zwangerschapshoot 
deluxe
€299,-

• 1-1,5 uur fotografie
• online album waaruit jullie 20 

foto’s kiezen die professioneel 
worden nabewerkt

• foto’s in kleur en zwart-wit
• foto’s toegestuurd via wetrans-

fer.com
• extra foto €10,-

Er zijn drie verschillende pakketten waaruit je kunt kiezen. Het verschil tussen de drie pakketten is het aantal 
foto’s. 

De foto’s krijg je uiterlijk binnen 3 weken opgeleverd. 

De foto’s van de shoot kunnen gedeeld worden op social media en of de website van Lotzkinderfotografie. Heb 
je dit liever niet laat dit dan voor de shoot weten.

Weekend toeslag €40,-




