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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 deze shoot is divers. Komt u met een baby dan zou ik jullie kindje kunnen fotograferen 
op een flokati of een houtenachtergrond (zie verder). Bij de wat oudere kindjes en familieshoots zal ik 
werken met tijdloze achtergronden in de kleuren wit, grijs, zwart en bruin. 

Herinneringen vastleggen 
Deze shoot wordt aangepast op de leeftijd(en) van jullie kind(eren). Een baby shoot is mogelijk vanaf 
ongeveer 8 weken na de geboorte, dus wanneer uw kleintje te groot is voor een newborn shoot.

Mijn advies is ook om zelf met uw kinderen een aantal foto’s te laten maken, voor een blijvende 
herinnering. 



Baby shoot
Een baby shoot is mogelijk vanaf ongeveer 8 weken na de geboorte, dus wanneer uw kleintje te groot is voor een 
newborn shoot.

Flokati
Op de flokati zou ik jullie kindje kunnen fotograferen op de rug. Het mooiste is om kleding mee te nemen in de kleuren 
zandtinten of wit. Hier is ook de mogelijkheid om foto’s met ouders, of oudere broertje of zusje te laten maken.

Beanbag
Ook kunnen bij de babyshoot foto’s worden gemaakt op de beanbag. Hier kan gekozen worden voor achtergronden 
in verschillende kleuren. Eventueel zijn foto’s met oudere broertje of zusje ook mogelijk.
Houten achtergrond

Vanaf dat je kindje goed zijn of haar hoofdje omhoog kunt houden kunnen we foto’s maken op de houten achter-
grond. Kleertjes in natuurlijke tinten passen goed bij deze achtergrond. Eventueel zijn er ook stoeltjes of kistjes 
aanwezig waar uw kindje op kunt zitten.
Lifestyle bed

Er is ook de mogelijkheid om foto’s te laten maken op het bed. Dit zijn meer lifestyle foto’s, waarbij jullie niet per se 
in de camera hoeven te kijken. Zowel familie foto’s als foto’s van jullie kind(eren) is hier mogelijk. Ook bij deze setting 
zijn kleren in zandtinten aan te raden.



Kids en famil ie shoot
Voor de kindjes die zelfstandig kunnen zitten of familie foto’s maak ik foto’s bij een grijze of bruine achtergrond. 
Uiteraard kunnen hier ook foto’s worden gemaakt met eventuele broer(tjes) en zus(jes) en/of met jullie als ouders.

Grijze achtergrond 
Bij de grijze achtergrond is het mooi om kleding in koele tinten zoals zwart/wit/blauw aan te trekken.

Kids en famil ie fotografie prijzen

Baby/kids & familie  
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,-

Baby/kids & familie  
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,-

Baby/kids en familie 
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  

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,-

Bruine achtergrond
Bij de bruine achtergrond is het mooi om kleding in warme tinten zoals bruin/beige aan te trekken.




