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even voorstelleN
Ik ben Milène!

Mijn liefde voor fotografie is er al van kleins af aan. Met twee fotograferende ouders kan dit ook 
niet anders. Sinds 2010 ben ik mij steeds verder gaan ontwikkelen op het fotografie vlak. Naast 
fotografie vind ik werken met kinderen het leukste wat er is. Om deze reden besloot ik om mij hierin 
te specialiseren op fotografiegebied. Mijn gevoel met kinderen maakt dat elke fotosessie speciaal is 
en dit blijkt ook uit het resultaat. Ik maak graag van jouw speciale moment een tastbare herinnering 
voor het leven!



Herinneringen zijn er 
om te  bewaren. Maak je 
herinneringen tastbaar!

Ben jij ook die ouder, die druk bezig is met het reilen en zeilen van jouw gezinnetje en een drukke 

baan? Heb jij ook zoveel leuke foto’s op je computer staan of op een usb in de keukenla liggen? 

Een fotoalbum in elkaar zetten... Misschien als de was gedaan is, de boodschappen in huis zijn en de 

hond is uitgelaten. Waarschijnlijk komt het er nooit van. 

Laat mij je helpen!

Ik help je graag met het verzorgen van een mooie, unieke, tastbare collectie van hoge kwaliteit. Iets 

waar je trots op kunt zijn en een mooi plekje kunt geven! Het enige wat je hoeft te doen is mij een 

berichtje sturen, de rest regel ik voor je.

Voor een uitgebreid assortiment aan fotoproducten van hoge kwaliteit ben je bij mij aan het goede 

adres. Na de fotosessie komen we weer bij elkaar voor een bestelsessie. Je krijgt 20-25 bewerkte 

foto’s van je fotoshoot te zien in een mooie slideshow, uit deze reeks foto’s bestel je je digitale 

bestanden en fotoproducten. Tijdens de bestelsessie help ik met het samenstellen van je eigen 

collectie, helemaal in jouw kleuren en stijl. Alle producten zijn bij mij in de studio te bekijken. Ik wil 

jouw fotosessie de aandacht geven die het verdient en ontzorg je tot aan het eindproduct.



Herken je dat? Dat je foto’s maar op je computer blijven staan, met de gedachte “ooit ga ik er nog wat 
mee doen”. Waarschijnlijk gebeurt dit negen van de tien keer niet vanwege de drukte van een gezin 
en dat is toch hartstikke zonde van je mooie reportage! Daarom heb ik voor jullie bij verschillende 
vakleveranciers een selectie gemaakt van de mooiste  handgemaakte fotoproducten. Wat het nóg 
unieker maakt, is dat de producten niet door de gewone consument te bestellen zijn. Kortom, je kunt 
bij mij terecht voor een geheel eigen collectie van je fotosessie.

Binnen 4 weken jouw foto’s aan de muur!



zwangerschaP
€150

De fotosessie betaal je vooraf en hiermee is je boeking definitief, bij de sessieprijs zitten GEEN digitale bestanden inbegrepen.

Ik heb verschillende mooie jurken in het roze, rood, zwart kant, wit, okergeel kant en donkerblauw, 
die we kunnen gebruiken voor de zwangerschapsfotografie om je extra speciaal te laten voelen. 

Maar heb je bijvoorbeeld een zwart kanten kimono, dan kan dit ook heel mooi zijn! Vergeet je 
nagels en handen niet netjes te verzorgen en draag je haar zoals jij dat mooi vindt!

Gaat je partner mee op de foto of broertjes/zusjes in spé? 
Dan is het leuk om de kleding op elkaar af te stemmen voor een mooi geheel.

º De zwangerschapsshoot vindt plaats bij mij in de studio of op locatie in overleg 
  (vanaf 15 km postcode 2641 RS €0,20/km)

º ± 1,5 uur fotoshoot tijd
º In de studio zijn er verschillende achtergronden mogelijk
º Gebruik van verschillende jurken en outfits
º 3 weken na de fotosessie kan je tijdens de bestelsessie digitale bestanden en fotoproducten             
  bestellen, stel je eigen collectie samen!



newborN
€175

De fotosessie betaal je vooraf en hiermee is je boeking definitief, bij de sessieprijs zitten GEEN digitale bestanden inbegrepen.

Het werkt het fijnste als je kindje tussen de 6 en 16 dagen oud is. Tijdens de newborn fotografie kijk ik 
altijd goed naar je kindje. Het verschilt namelijk per baby welke foto’s er gemaakt kunnen worden. Niet 
ieder kindje vindt het even fijn om op zijn of haar buik te liggen. Het fijnste is als je kindje slaapt tijdens 
de newbornshoot. Hierdoor kan ik je kindje makkelijker in bepaalde houdingen leggen. Maar wees 
gerust als je kindje niet gelijk slaapt, ik heb engelengeduld! Tijdens de newbornshoot moet het lekker 
warm zijn, minimaal 25 graden. Er is altijd ruimte voor het voeden van je kindje wanneer dat nodig is en 
zal er tussendoor lekker geknuffeld worden. Ook voor verschonen is genoeg ruimte. Want ja... er wordt 
wel eens wat onder geplast of gepoept. Dat is nu eenmaal het risico van het vak...

“Wat een geduld heeft Milène, wat is ze lief en wat een 
vertrouwd gevoel geeft ze je. De foto’s zijn prachtig 
geworden, ik moest even een traantje weg pinken!”

- SABRINA WIJNGAARD -

º De newbornshoot vindt plaatsbij mij in de studio of in jullie vertrouwde thuisomgeving 
  (vanaf 15 km postcode 2641 RS €0,20/km)

º  ± 3 uur fotoshoot tijd
º Gebruik van verschillende outfits, accessoires en settings
º 3 weken na de fotosessie kan je tijdens de bestelsessie digitale bestanden en fotoproducten             
  bestellen, stel je eigen collectie samen!



baby & cakesmasH
€150

De fotosessie betaal je vooraf en hiermee is je boeking definitief, bij de sessieprijs zitten GEEN digitale bestanden inbegrepen.

Babyfotografie vindt bij mij in de studio plaats. Alle aankleding en accessoires heb ik in mijn fotostudio 
in Pijnacker. Om het kindje zich op zijn/haar gemak te laten voelen, kan je wat vertrouwd speelgoed 
of een knuffeltje meenemen.  We gaan snel aan de slag met het maken van de foto’s, omdat je kindje 
nu eenmaal een korte spanningsboog heeft.

“Wauw, wauw, wauw! Wat zijn de foto’s mooi 
geworden. Met veel geduld en rust heeft ze onze 
baby op de foto gezet. We zijn echt waanzinnig 

blij met het resultaat. Milène, heel erg bedankt!”

- JULIE VAN DONGE-BAUSCH -

Spontaniteit en plezier, dat is waar het bij een cake 
smash fotoshoot om draait. Uiteraard scheelt 
het per kindje wat voor soort foto’s er gemaakt 
kunnen worden. Is jouw kindje voorzichtig met de 
taart of gaat hij of zij er vol voor? Dat er leuke 
foto’s uitkomen, dat kan natuurlijk niet anders! Ik 

heb verschillende achtergronden beschikbaar en de taart regel ik natuurlijk ook! Jullie zijn welkom bij 
mij in de studio waar ik alles voor je regel. Geen kliederboel thuis dus, dat scheelt weer.

º De babyshoot en cakesmashshoot vindt plaats bij mij in de studio
º Verschillende achtergronden mogelijk
º Gebruik van verschillende accessoires
º ± 1 uur fotoshoot tijd
º 3 weken na de fotosessie kan je tijdens de bestelsessie digitale bestanden en fotoproducten                 
  bestellen, stel je eigen collectie samen!



Herken je dat? Dat je foto’s maar op je computer blijven staan, met de gedachte “ooit ga ik er nog wat 
mee doen”. Waarschijnlijk gebeurt dit negen van de tien keer niet vanwege de drukte van een gezin 
en dat is toch hartstikke zonde van je mooie reportage! Daarom heb ik voor jullie bij verschillende 
vakleveranciers een selectie gemaakt van de mooiste  handgemaakte fotoproducten. Wat het nóg 
unieker maakt, is dat de producten niet door de gewone consument te bestellen zijn. Kortom, je kunt 
bij mij terecht voor een geheel eigen collectie van je fotosessie.

Binnen 4 weken jouw foto’s aan de muur!



wat gaat er gebeureN

Voor een goede voorbereiding hebben we een telefonisch kennismakingsgesprek. Je krijgt hierna 

een vragenlijst toegestuurd waarin je je wensen kan aangeven en een informatiedocument van de 

geboekte fotoshoot.

Inbegrepen bij de shootkosten van €150 voor baby-, cake smash- en zwanger(schaps)fotografie en 

€175 voor de newbornfotografie zijn: 

º De voorbereidingen van de shoot

º De fotografietijd 

º Het gebruik van de daarbij behorende accessoires en achtergronden 

º Er worden 20-25 beelden professioneel nabewerkt die je kunt bestellen 

  (vanaf €299 voor 10 bestanden) tijdens jouw bestelsessie.

3 weken na de fotoshoot is de bestelsessie en kan je tijdens de bestelsessie digitale bestanden en 

fotoproducten bestellen.

Tijdens de bestelsessie doorloop je twee stappen:

STAP 1   KIES HET AANTAL DIGITALE BESTANDEN (VANAF €299) 
STAP 2   KIES FINE ART FOTOPRODUCT(EN) (VANAF €199) 

Op de volgende pagina vind je de producten en prijzen. Na het samenstellen van je collectie van 
fotoproducten en digitale bestanden (stap 1 en 2), kan je eventueel nog cadeau items toevoegen 
aan je bestelling voor jezelf of familie.

Zo creëren jij je eigen collectie met mooie herinneringen!

Wil je geen product uit mijn assortiment? Dat kan, dan gelden de prijzen onder het kopje digitaal 
zonder fotoprodcuct.





Los digitaal bestand  €79
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