
PRIJSLIJST 2020

OPTIES
Mini fotoboeken

Fotoboeken
Digitale foto’s

Fotogeschenken
Communie/lentefeest geschenken

Wanddecoratie
Diverse fotoproducten 

Vraag vrijblijvend naar info & prijs



ZWANGERSCHAPSFOTOGRAFIE
 

Zwangerschapsshoot 
 
 

Deze bijzondere momenten vereeuwigen om later liefdevol op terug te kijken … Dat wil ik graag voor jou doen! De foto’s 
tonen vast niet enkel een bolle buik, maar ook jouw blik vol liefde, geluk en nieuwsgierigheid. Emoties om nooit meer te 

vergeten en ongetwijfeld beelden die je later ook met jouw kindje zal willen delen!
De shoot kan plaats vinden in mijn studio in de Kapelstraat 157 te Bredene of op een mooie locatie die we samen kie-
zen. Belangrijk dat je kiest waar jullie je het beste bij voelen. Echte emoties en warmte tussen jou en je partner en die 

komen pas vrij als je echt ontspannen bent en volop geniet van elkaar!
Het is belangrijk om een mooi buikje te zien, dus de beste periode hiervoor is tussen de 32 à 36 weken !

We maken er samen een onvergetelijke gebeurtenis van!

Mini shoot van +/- 45 min en gebruik van 1 kleedje uit de collectie
inclusief alle digitale foto’s

In studio of op locatie
Eventueel met kindjes

Nabewerking van de foto’s
Keuze uit diverse outfits & accessoires

Vervoersonkosten binnen een straal van 10 km inbegrepen
 

Voorschot van 60,00 €
TOTALE KOST ZWANGERSCHAPSSHOOT:195,00 €

Full shoot van +/- 1 à 1,5u en gebruik van meerdere kleedjes uit de collectie
Inclusief alle digitale foto’s 

In studio of op locatie
Eventueel met kindjes

Nabewerking van de foto’s
Keuze uit diverse outfits & accessoires

Vervoersonkosten binnen een straal van 10 km inbegrepen
 

Voorschot van 80,00 €
TOTALE KOST ZWANGERSCHAPSSHOOT: 250,00 €



 
 
 
 
 
 
 
 

NEWBORNSHOOT
 

Wat fijn om jullie kleintje binnenkort door mij te laten fotograferen! Die eerste momenten zijn zo uniek en bijzonder dat 
je ze later graag wilt herinneren.

Een verterende mooie herinnering aan je pasgeboren kleintje !
De veiligheid van de baby staat uiteraard voorop tijdens de shoot. Ik heb leuke, speciale fluffy doeken, mandjes, speciale 
newbornkledij, haarbandjes, petjes en mutsjes, knuffeltjes, tuturokjes en andere accessoires om uit te kiezen. Ik neem 

uitgebreid de tijd om alles met elkaar te combineren en tussendoor is er voldoende ruimte om te knuffelen, te verscho-
nen en te voeden. Het is belangrijk om veel geduld te hebben. De baby bepaaldt het tempo van de shoot. Zo’n shoot kan 

dus best 3u à 4u duren.

Reserveren doe je het best tijdens de zwangerschap zodat je zeker bent van een plaatsje in de agenda.

Proficiat! De baby is geboren. Hier laten jullie mij graag binnen de 2 dagen weten dat jullie kleintje geboren is zodat we 
een definitieve datum voor de shoot kunnen vastleggen.

De beste periode om een newbornshoot te doen is binnen de eerste 10 dagen (max 14 dagen) na de geboorte daar 
ze iets makkelijker in slaap te krijgen zijn en ik ze dan mooi kan poseren. De meeste poses zijn het best met slapende 

baby’s.

De shoots gaan door in de studio van Foto-Anja in de Kapelstraat 157 te Bredene

Jullie moeten eigenlijk gewoon plaats nemen, een beetje geduld hebben en genieten.

Baby’s zijn het mooist als ik ze kan poseren tijdens een diepe slaap. Probeer er voor te zorgen dat ze niet vlak voor de 
sessie in een lange diepe slaap komen. 

Ideaal is als we de sessie kunnen starten met het voeden van de baby in de studio omdat ze met een buikje vol sneller in 
slaap vallen.

Tijdens de sessie zal het ook aangenaam warm zijn in de studio omdat ze zich meer geborgen voelen.
Ieder kindje is natuurlijk anders.

Ideaal is dat je toekomt met een baby die hongerig en moe is !
Doe je baby iets makkelijk aan waar we niet teveel werk hebben om je kleintje uit te kleden. Pyjamatje is ideaal.

Bij een volledige shoot gaat dit door om 9u of 13u.

Voorzie voldoende voeding tijdens zo’n shoot want baby’s kunnen al eens vroeger honger hebben doordat ze 
natuurlijk regelmatig geprikkeld worden.



Het is heel normaal dat baby’s dekentjes, wraps enz … onderplassen of een kakatje nalaten. Maak je hierover niet onge-
rust. Dit is heel normaal en hoort erbij.

Alle dekentjes, wraps , kledij die gebruikt worden , worden allemaal netjes gewassen voor de volgende.

Veiligheid is heel belangrijk dus voor bepaalde poses zal ik soms vragen om mij te assisteren. Uiteraard is het ik die uw 
baby zal poseren om de mooie beelden te kunnen vastleggen. Ik heb hiervoor voldoende cursussen gevolgd zodat we 

dit veilig kunnen doen.

Aangezien jullie een ruime tijd in de studio zijn voorzie je misschien best een snack voor de kleine honger.
Koude drankjes en koffie zijn aanwezig in de studio.

Uiteraard is deze periode soms stressvol en met nog wat slaapgebrek bij jullie!

Het is altijd heel speciaal als ik jullie met je kleintje mag fotograferen om een mooie herinnering vast te leggen.
Dit doe ik altijd met heel veel geduld en liefde !

      

Mini newborn
Shoot duur ongeveer +/- 2 uur

Mini shoot newborn inclusief alle digitale foto’s
In studio

In de eerste 10 dagen na de geboorte
Nabewerking van de foto’s

Keuze uit diverse newbornoutfits, props & accessoires
Eventueel met broer(s)/zus(sen)

Voorschot van 100,00 €
TOTALE KOST MINI NEWBORN SHOOT: 300,00 €

Full newborn
Shoot duur +/- 3u à 4u

Inclusief alle digitale foto’s
In studio

In de eerste 10 dagen na de geboorte
Nabewerking van de foto’s

Keuze uit diverse newbornoutfits, props & accessoires
Eventueel met broer(s)/zus(sen)

Voorschot van 150,00 €
TOTALE KOST STANDAARD NEWBORN SHOOT : 450,00 €



BABY/SITTER FOTOGRAFIE
BABY OF SITTER FOTOSHOOT

Ideaal voor babytjes vanaf 4 maand wanneer ze hun hoofdje kunnen ophouden in buiklig.
Of vanaf wanneer je baby net kan zitten is dit het perfecte moment voor een sittershoot. We werken met zachte materia-

len, mandjes en leuke outfits.
Uiteraard mag je altijd zelf een favoriete outfit of knuffeltje meebrengen.

Er kunnen ook leuke foto’s met mama en papa genomen worden.
Voor het melkbadje kan je kiezen tussen fruit of bloemen.

BABY/SITTER
Mini shoot van +/- 45 min en gebruik van 1 outfit uit de collectie

inclusief alle digitale foto’s

In studio of op locatie
1 kindje

Nabewerking van de foto’s
Keuze uit diverse outfits & accessoires

Vervoersonkosten binnen een straal van 10 km inbegrepen
Voorschot van 60,00 €

TOTALE KOST Mini Baby/sitter :195,00 €

Full Shoot inclusief alle digitale foto’s
In studio of locatie

Tussen 4 à 10 maand
Extra kindjes + 10,00 €

Nabewerking van de foto’s
Keuze uit diverse outfits, props & accessoires

Vervoersonkosten binnen een straal van 5 km inbegrepen
Duur: +/- 45 min à 1u
optie melkbad: + 20€

Voorschot van 80,00 €
TOTALE KOST BABYSHOOT: 250,00 €



CAKESMASH-/SPAGHETTISHOOT
Een cakesmash shoot doe ik in 3 delen.

We starten met leuke foto’s in tenuetjes met mutjes, petjes of haarlintjes die je kan kiezen in de studio of zelf meege-
brachte kleertjes. Dan laten we jouw “jarige” zich uitleven op de cake die in overleg met mij gemaakt wordt door mijn 

taartenmadam !
Hierna wordt jouw kleine spruit eerst vlug gewassen om nog gefotografeerd te worden in een zinken teil of wit badje met 

eendjes en andere diertjes. Spetterplezier gegarandeerd.

Geen fan van cake dan kunnen we een spaghetti smash doen.  
Ook een fruitsmash in een melkbadje behoort tot de mogelijkheden.

Iets anders in gedachten, laat het mij weten !

Uiteraard kan dit ook voor oudere kindjes!

Shoot inclusief alle digitale foto’s
In studio

1 ste verjaardag
Inclusief taart of spaghetti
Nabewerking van de foto’s

Keuze uit diverse outfits, props & accessoires
Inclusief badshoot

Duur: 1u à 2u
Voorschot van 100,00 €

TOTALE KOST CAKESMASH/SPAGHETTI SHOOT: 320,00 €



KIDSFOTOGRAFIE
Uw schatje in leuke poses en met leuke attributen.

Met een schattige knuffel of lievelingsfoto’s of met mama en papa erbij.
Of op locatie om er leuke sfeerfoto’s te maken. Een spelend portretje !!

Mini shoot van +/- 45 min en gebruik van 1 outfit uit de collectie
inclusief alle digitale foto’s

In studio of op locatie
Kindjes vanaf 1 jaar

Nabewerking van de foto’s
Keuze uit 1 outfit & accessoires

Vervoersonkosten binnen een straal van 10 km inbegrepen
Voorschot van 60,00 €

TOTALE KOST Mini kidsshoot :195,00 €

Full Shoot inclusief alle digitale foto’s
In studio of locatie
Kindjes vanaf 1 jaar

Extra kindjes + 10,00 €
Nabewerking van de foto’s

Keuze uit diverse outfits, props & accessoires
Vervoersonkosten binnen een straal van 10 km inbegrepen

Duur: +/- 1u 

optie melkbad: + 20€
Voorschot van 80,00 €

TOTALE KOST KIDSSHOOT: 250,00 €



CANDYSHOOT
Een leuke shoot met snoep zowel in het haar als voor het mondje 

Kan met ballonnen , glitters, confetti en natuurlijk met lekker snoep
Kan geboekt worden voor verjaardagsfeestjes ook.

Mini Shoot inclusief alle digitale foto’s
In studio 

Kindjes vanaf 6 jaar
Extra kindjes + 10,00 €

Nabewerking van de foto’s
Keuze uit diverse outfits, props & accessoires

Duur: +/- 30 min
Voorschot van 40,00 €

TOTALE KOST CANDYSHOOT: 120,00 €

Feest Shoot inclusief alle digitale foto’s
In studio 

Kindjes vanaf 6 jaar
Max 6 kindjes

Nabewerking van de foto’s
Keuze uit diverse outfits, props & accessoires

Duur: +/- 1u
Voorschot van 70,00 €

TOTALE KOST CANDYSHOOT: 220,00 €



PORTRETFOTOGRAFIE
Een mooi portret van je kind(eren) of jezelf is iets moois om te koesteren.

Een portret kan op diverse achtergronden in overleg!

Mini Shoot inclusief alle digitale foto’s
In studio 

Kindjes vanaf 3 jaar
Max 2 personen

Nabewerking van de foto’s
Keuze uit diverse outfits, props & accessoires

Duur: +/- 30 min

Voorschot van 40,00 €
TOTALE KOST PORTRETSHOOT: 120,00 €

Shoot inclusief alle digitale foto’s
In studio 

Kindjes vanaf 3 jaar
Max 5 personen

Nabewerking van de foto’s
Keuze uit diverse outfits, props & accessoires

Duur: +/- 1u

Voorschot van 80,00 €
TOTALE KOST PORTRETSHOOT: 250,00 €



FAMILIEFOTOGRAFIE
Je gezin of familie voor de lens is zeker altijd een mooie herinnering.

Bij deze shoot worden er verschillende combinaties gefotografeerd van het gezin /familie zodat je heel wat moois hebt 
om op terug te kijken.

Shoot inclusief alle digitale foto’s
In studio of op locatie

Maximum 5 pers
Extra pers. + 10,00 €

Nabewerking van de foto’s
Keuze uit diverse props & accessoires

Vervoersonkosten binnen een straal van 10 km inbegrepen
Duur: +/- 1 uur à 1,5u

Voorschot van 80,00€
TOTALE KOST FAMILIESHOOT: 250,00 €



DIERENFOTOGRAFIE
Uw liefste huisdier in een mooie pose of als portret is een mooie herinnering!

Uiteraard komt hier ook wat geduld aan te pas om uw geliefde huisdier te doen zitten of liggen.

Shoot inclusief alle digitale foto’s
In studio of op locatie

2 dieren
Extra dieren: + 10€

Nabewerking van de foto’s
Vervoersonkosten binnen een straal van 10 km inbegrepen

Duur: +/- 1 uur
Voorschot van 80,00 €

TOTALE KOST DIERENSHOOT: 250,00 €



COMMUNIE/LENTEFEEST FOTOGRAFIE
COMMUNIE, LENTEFEEST OF GROEIFEEST FOTOSHOOT

Een mooie shoot van je feesteling om er mooie kaartjes, geschenken , fotoboeken enz…  mee te maken om als aanden-
ken op hun feest uit te delen.

Vrijblijvend mogelijkheid voor kaartjes, gepersonaliseerde bedankjes, fotoboekjes,enz …

Mini shoot van +/- 30 min 
inclusief alle digitale foto’s

In studio of op locatie
Eventueel met kindjes

Nabewerking van de foto’s
Keuze uit diverse outfits & accessoires

Vervoersonkosten binnen een straal van 10 km inbegrepen
Voorschot van 60,00 €

TOTALE KOST mini communie/lentefeest :195,00 €

Shoot inclusief alle digitale foto’s
In studio of op locatie

1 kind
Extra kindjes : + 10€

Nabewerking van de foto’s
Vervoersonkosten binnen een straal van 10 km inbegrepen

Duur: +/- 1 uur
Opties: ballonnen of verse bloemen : prijs afhankelijk van aantal

Voorschot van 80,00 €
TOTALE KOST COMMUNIE/LENTEFEEST SHOOT: 250,00 €



HUWELIJKSFOTOGRAFIE
HUWELIJKSSHOOT

Deze mooie onvergetelijke dag leggen we vast in mooie beelden en emoties op een locatie die we samen bespreken en 
bekijken.

Dit kan enkel voor gemeente- of stadhuis zijn met daaraan een shoot vooraf of nadien.
Of met de kerk erbij.

Je kan kiezen om mij ook op het feest te laten komen, dit doen we ook in overleg.
Hiervoor maken we vooraf een afspraak om jullie wensen te overlopen en de dagindeling een beetje te plannen.

Ook bekijk ik alle opties: extra familielid die naar de kindjes kijkt tijdens de shoot, accessoires enz …

Shoot van 4u
inclusief alle digitale beelden

500€ waarvan 165€ voorschot

Shoot halve dag  +/- 6u
Inclusief alle digitale beelden

700€ waarvan 230€ voorschot

Shoot volledige dag +/- 10u
Inclusief alle digitale beelden

1100€waarvan 330€ voorschot

Extra uren: 95€/u


