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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 cakesmash fotografie is heel divers. Ik houdt van setting in neutrale kleuren maar kan 
mijzelf ook helemaal uitleven in vrolijke drukke settings in een bepaald thema. Bij cakesmashes is dus 
niets te gek. Jij zelf bepaald het thema wat bij jullie en jullie kindje past en ik gebruik mijn creativiteit 
om de cakesmash van jouw kindje tot een succes te maken. 

Herinneringen vastleggen 
De eerste verjaardag van jouw kindje laat je niet zomaar voorbij gaan. Het eerste jaar is voorbij gev-
logen en jouw baby groeit ontzettend hard. Hoe leuk is het om het eerste jaar feestelijk af te sluiten 
door middel van een cakesmash. 



Deluxe pakket
Kiezen jullie voor het Cakesmash deluxe pakket dan is het mogelijk om enkele familie foto’s voorgaand 
de cakesmash te maken. Mijn advies is om de kleuren van jullie kleding op elkaar af te stemmen. Hebben 
jullie vooral zachte en warme tinten kleding aan dan hebben jullie keuze uit de bruine achtergrond ( zie links 
onder) of de lifestyle settting op het bed (zie rechts onder). Hebben jullie vooral kleding aan in koele tinten 
zoals bijvoorbeeld blauw dan zal ik de grijze of witte achtergrond gebruiken. Zowel zwarte als witte kleding 
kan bij de bruine of grijze achtergrond.

Houten achtergrond
Wanneer jullie kiezen om geen foto’s van het gezin of van broers en zusjes samen te maken beginnen 
we de cakesmash bij de houten achtergrond. Bij deze setting laat ik kindjes wennen aan mij, de camera 
en het flitslicht. Sommige kindjes zijn gelijk heel vrolijk, maar het komt ook wel eens voor dat kindjes bij 
deze setting nog even in moeten komen. Dat geeft natuurlijk helemaal niets. Ik neem alle tijd voor jullie 
en doe mijn uiterste best om jullie kindje op zijn gemak te stellen. Het is eventueel mogelijk om bij deze 
setting jouw kindje iets anders aan te doen als tijdens de cakesmash.



Cakesmash

Als het goed is jouw kindje nu klaar voor de cakesmash. 
Maar toch moet hij of zij nog heel even geduld hebben, 
want na de foto’s bij de houtenachtergrond maken we nog 
een aantal foto’s zonder taart!

Nu is het tijd voor de taart! Lekker smullen en kliederen 
met een grote taart die helemaal voor jouw kindje is.  Ik 
zet jullie kindje soms op een andere plek neer, zodat jullie 
veel verschillende foto’s opgeleverd krijgen. Ook maak ik 
detailfoto’s van handjes en voetjes vol met taart. 

En dan is het tijd om de cakesmash af te sluiten met een 
lekker badje. Terwijl jouw kindje lekker aan het spetteren is 
maak ik nog een aantal foto’s. Jullie kindje gaat weer lekker 
schoon mee naar huis!

Natuurlijk mogen jullie tijdens de shoot met jullie telefoon 
filmpjes en foto’s maken. Ik vind het ook erg leuk om wat 
behind the scenes foto’s en filmpjes te ontvangen!

Wat kies je nou toch als thema voor de eerste verjaardag van jouw kindje?! Sommige zijn er al maanden 
over uit, maar ik kan het ook begrijpen als je geen idee hebt. Misschien heb je een voorkeur voor een kleur 
en  kan ik doormiddel van een ballonnenboog of muur een gave cakesmashsetting voor jullie opzetten. 

Ballonnen



Thema’s
Natuurlijk kan je ook kiezen voor een thema. Ik heb al vele thema’s mogen verzorgen. Op Instagram onder 
de hoogte punten heb je cakesmashes deel 1 en deel 2 staan. Daar zou je even tussen kunnen kijken, maar 
heb je een ander leuk idee dan sta ik daar natuurlijk ook voor open. Stuur gerust een berichtje met jouw 
wensen!

Naast de spullen die je normaal gesproken meeneemt als je met jouw kleintje op pad gaat mag je het 
volgende meenemen:

- Eventueel kleertjes voor tijdens de shoot als je geen gebruik wilt maken van de kleertjes die in de 
studio beschikbaar zijn 
- Een koekje
- Een flesje drinken
- Makkelijke kleertjes voor na de shoot

Doe zelf ook geen mooie kleren aan. Door het optillen van jouw kleintje is de kans groot dat jouw 
kleren ook onder de taart zullen zitten.

Ben je benieuwd naar de kleertjes die ik in de studio heb hangen, neem dan even een kijkje op mijn 
Instagram account @lotzkinderfotografie. Bij hoogtepunten onder kidscloset vind je een groot 
gedeelte van de kleertjes die gebruikt mogen worden tijdens de shoot.

Wat neem ik mee?



Cakesmash fotografie prijzen

Cakesmash basis
€200,-

• 1-1,5 uur fotografie
• inclusief Taart en Thema naar 

keuze
• online album 60-80 foto’s 

waaruit jullie 5 foto’s kiezen
• foto’s toegestuurd via  

wetransfer.com
• extra foto €10,-

Cakesmash special
€249,-

• 1-1,5 uur fotografie
• inclusief Taart en Thema naar 

keuze
• online album 60-80 foto’s 

waaruit jullie 10 foto’s kiezen
• foto’s toegestuurd via  

wetransfer.com
• extra foto €10,-

Cakesmash deluxe
€299,-

• 1-1,5 uur fotografie
• inclusief Taart en Thema naar 

keuze
• online album 60-80 foto’s 

waaruit jullie 50 foto’s kiezen
• enkele foto’s met broer(s), 

zus(sen) en ouders mogelijk op 
lifestyle bed setting of zwarte, 
witte of grijze achtergrond 
mogelijk

• 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,-


