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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
Ik omschrijf mijn stijl bij newbornfotografie als lief, zoet en puur. Ik werk graag met natuurlijke en 
pastelkleurige tinten. Tijdens een sessie werk ik met luxe en unieke materialen. Mooie dekentjes, lieve 
haarbandjes, mohair mutsjes en achtergronden in verschillende kleuren. In de studio maak je zelf een 
keuze welke kleuren, materialen en accessoires je graag wilt dat ik gebruik.

Herinneringen vastleggen 
Jullie baby is jullie mooiste bezit en jullie grootste geschenk ter wereld. Het vastleggen van deze eerste 
bijzondere dagen is een herinnering voor het leven. Kleine handjes, vingertjes en teentjes. Het gaat 
allemaal enorm snel voorbij. Laat deze momenten daardoor ook niet zomaar voorbijgaan…



Flokati
We beginnen de shoot altijd op de flokati. Voordat jullie komen wordt deze al lekker voorverwarmd door 
middel van een kruik, zodat jouw kleintje zacht en warm ligt. Tijdloze warme foto’s van jullie kindje alleen 
of met broer of zus zal ik bij deze setting maken. Een subtiel mutsje, haarbandje of knuffeltje zijn acces-
soires die ik bij deze setting gebruik. Heb je zelf een speciaal knuffeltje, dekentje of mutsje die je graag op 
de foto wilt hebben neem die dan gerust mee. Zo maken we de shoot persoonlijk en vertellen de foto’s een 
verhaal. 

Na de foto’s op de flokati zal ik jullie vragen welke kleur jullie graag willen hebben voor de foto’s op de 
beanbag. Er zijn kleedjes in verschillende kleuren aanwezig in de studio. Jullie kiezen zelf welke kleur jullie 
graag willen hebben. Ik zal jullie kleintje in de liefste poses leggen. Vindt jouw kindje een bepaalde houding 
niet fijn dan gaan we niets forceren, maar ga ik door naar een andere poses. Hieronder een overzicht van 
de kleuren van een gedeelte van de kleedjes. 

Beanbag



Houten achtergrond
De derde setting is de houten achtergrond. Bij deze setting maak ik gebruik van verschillende props zoals 
een bedje, schaal, kistje of mandje. Samen zullen we de mogelijkheden bekijken en kunnen jullie zelf kiezen 
welke prop jullie graag willen dat ik gebruik. Eventueel zijn foto’s met oudere broer, zus of hondje hier ook 
mogelijk. Omdat rust erg belangrijk is tijdens deze shoot kan de hond niet de gehele sessie binnen in de 
studio blijven.



Samen met ju l l ie 
trots

Willen jullie zelf ook een aantal foto’s met jullie grootste 
trots dan is dat zeker ook mogelijk. Nu snap ik dat de ene 
bevalling de andere niet is en dat sommige vrouwen langer 
moeten herstellen dan de andere. 

Mocht je je nog niet helemaal jezelf voelen kies dan voor 
silhouet foto’s (foto’s links). Bij deze foto’s zie je het profiel 
van jullie gezichten en hoeven jullie niet in de camera te 
kijken. 

Naast de silhouet foto’s kunnen jullie ook kiezen voor foto’s 
van jullie gezin op een bruine of grijze achtergrond. (foto’s 
rechts). Willen jullie graag foto’s op de bruine achtergrond, 
dan adviseer ik jullie om warme zachte tinten kleding aan te 
doen. Willen jullie graag foto’s op de grijze achtergrond, dan 
adviseer ik jullie om koele tinten kleding aan te doen. Zwart 
en wit kunnen voor beide achtergronden. Het belangrijkste 
is dat de kleuren van jullie kleding bij elkaar passen.



Slapen
De beste tijd voor een newborn sessie is tussen de 5 – 17 dagen na de geboorte.

In de eerste dagen na de geboorte zijn ze nog lekker slaperig en krullen ze nog heerlijk op. Ze laten 
zich het beste in poses neerleggen terwijl zij in dromenland zijn. Een badje en voeding zijn de beste 
ingrediënten voor een slapende baby.

Ik vraag jullie daarom om voor de sessie jullie kindje thuis in badje te doen en daarna makkelijke 
kleding aan te doen. 

Wat te verwachten?
Als u bij mij in de studio komt staat de eerste setting voor jullie al klaar. Ik begin altijd met de flokati. 
Terwijl ik begin met fotograferen hebben jullie de tijd om even lekker rond te kijken in de studio. In de 
kast hangen verschillende kleedjes, mandjes, schalen, kistjes en accessoires waaruit jullie kunnen 
kiezen. 

Het kan soms even duren voordat u baby in slaap valt. De ene baby slaapt door de hele sessie heen 
en de ander is wat onrustiger. Ik probeer jullie baby op zijn/haar gemak te stellen, door te wiegen, 
over zijn neusje te wrijven en zacht te praten. Jullie baby bepaalt het tempo. Dit betekent dat u 
tussendoor altijd mag voeden. Vindt jullie baby een bepaalde pose niet prettig zal ik doorgaan naar de 
volgende pose.

Pasgeboren baby’s poepen en plassen alles onder, maar maak je daar geen zorgen over. Het is hand-
ig om wat natte doekjes en spuugdoekjes bij de hand te hebben. Ik was alle spulletjes na iedere sessie 
uit. Voor de veiligheid kan het soms zo zijn dat ik iemand vraag om erbij te zitten.

Speen
Als uw baby onrustig is, maak ik graag gebruik van een speentje. Sommige baby’s hebben vooral in 
de eerste weken veel behoefte aan zuigen. Mocht u borstvoeding geven en gebruikt u geen speen, dan 
is het even goed prettig om deze bij de hand te hebben. Uw baby zal er voor deze korte periode niet 
gewend aan raken.

Borst & fles
Tijdens de sessie kan het zijn dat uw baby wat meer om voeding komt dan normaal. Dit is geen enkel 
probleem. We nemen alle tijd voor 1 of meerdere voedingen tussendoor.

Verzorging
Het is handig om een extra spuugdoekje mee te nemen of bij de hand te houden vanwege de ongeluk-
jes.

Kleding
Om de foto’s zo puur mogelijk te houden, fotografeer ik uw baby bloot. Voor broertjes en zusjes is 
een wit hemdje, rompertje of shirt zonder print het beste.

Accessoires
Mocht u zelf thuis mooie dekentjes, mutsjes of iets anders met een speciale betekenis op de foto 
willen dan zou dit eventueel wel altijd kunnen.

Wat is er nodig?



Newborn fotografie prijzen

Newbornshoot basis
€265,-

• 3-4 uur fotografie
• online album waaruit jullie 3 

foto’s kiezen die professioneel 
worden nabewerkt

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

wetransfer.com
• extra foto €10,-

Newbornshoot special
€325,-

• 3-4 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,-

Newbornshoot deluxe
€399,-

• 3-4 uur fotografie
• online album waaruit jullie 25 

foto’s kiezen die professioneel 
worden nabewerkt

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

wetransfer.com
• extra foto €10,-

Na de shoot maak ik een grote selectie van de door mij gemaakte foto's. Deze krijgen jullie met watermerk te 
zien via een online galery. Jullie kiezen welk pakket jullie willen afnemen en ik ga aan de slag met de nabew-
erking. 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,-


