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Ik ben Samantha.

Moeder van 2 kindjes en

gepassioneerd fotograaf. Ik

vind het fantastisch om jullie

te helpen aan pure, liefdevolle

en lichte foto's van . Jullie

willen toch ook met heel veel

plezier terug kunnen kijken

naar de foto's van jullie

kindje! Als fotograaf ben ik

enthousiast, kindvriendelijk en

geduldig. ik neem jullie mee in

een ontspannen proces om

jullie liefde schitterend vast te

leggen.
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Get to know your
photograher

Jullie hebben een kindje gekregen!

En jullie willen prachtige foto's van

jullie wondertje! In deze gids vertel

ik jullie heel graag hoe je de

allermooiste lichte, frisse en

kleurrijke foto's krijgt. En het

mooiste: je hoeft daarvoor niet

stijf te poseren maar kunt heerlijk

ontspannen genieten van je dag

Gefelicitee
rd!!



Licht, fris, liefdevol en ongedwongen
Dat is waar Bonarius Fotografie voor staat.

Door kleine aanwijzingen en gezellig tussendoor praten komt er

snel ontspanning en leg ik jullie op jullie mooist vast.

Wat leuk dat jullie een fotoshoot bij mij willen boeken of alvast

meer informatie willen lezen. Heb je nog vragen neem dan contact

met mij op.

In deze brochure vind je de veel gestelde vragen en hoe ik te werk

ga bij een Lifestyle newborn shoot. Binnen een straal van 15 km

vanuit IJmuiden bereken ik geen reiskosten, daarbuiten bereken ik

0,30 euro per km.



ervaringen van an
dere

klanten
"We hebben een newborn shoot gedaan. Buiten dat de
foto’s echt ontzettend mooi zijn geworden nam Sam
ook alle tijd om de mooiste foto’s te kunnen maken.

Was heel fijn!"

wij hebben een newborn shoot gedaan. het ging super

relaxed en ze neemt ook gewoon haar tijd echt een

aanrader!

"Na een fijne eerste ervaring, opnieuw van Samantha
haar diensten gebruik gemaakt. Ditmaal voor een

lifestyle/newbornshoot. Samantha nam alle tijd om ons
op een zo'n puur mogelijke manier vast te leggen.

Tussendoor hebben wij alle tijd gehad en gelegenheid
ervaren om onze baby op zijn gemak te

stellen.Samantha is creatief, draagt ideeën aan en zet
alles wat binnen haar mogelijkheden ligt, in om tot het

mooiste resultaat te komen. Dit resulteerde in een
ruime keuze uit een volledig aanbod van foto's van

zowel ons als familie, onze baby als details.Wij hebben
ervaren dat Samantha kijkt naar wie ze voor zich heeft,

zij goed aanvoelt wat bij ons past. Wij zijn opnieuw
ontzettend blij met voor ons prachtige, op een voor

ons passende manier gemaakte foto's en kijken er naar
uit om deze als eyecatchers in de babykamer te

hangen!"



Wat is Lifestyle new born fotografie?
Een Lifestyle newborn shoot is bij jullie thuis en legt de band vast

als gezin in voor jullie een vertrouwde omgeving.

Ik leg jullie liefde vast door de kleine en natuurlijk details. Dat fijne

mondje, wiebelteentjes en al die grappige gezichtjes die een baby al

kan trekken. Of het nou jullie eerste kindje is of dat jullie al meer

kinderen hebben, dat maakt niet uit.

Knuffelen, met broertje of zusje erbij, details; ik leg alles vast. Ik

houd het zo natuurlijk mogelijk en ik leg jullie kleintje het liefst vast

in de normale omgeving en condities. Mijn stijl is zo puur mogelijk. Ik

zal jullie baby niet in vreemde posities  leggen.

Eigenlijk hoeven jullie alleen maar te genieten van elkaar en van het

moment!





Minialbum 20x20
1x Luxe print 20x30

35 foto`s op HR
Houten USB- stick

Online galerij waar jullie zelf jullie
favorieten uit kunnen kiezen

Newbornshoot aan huis
Gebruik maken van mijn accesoires

Foto`s met broertje en zusjes

Newborn Lief

Newborn Liefste

Newborn Allerliefste

 
Minialbum 15x15
25 foto`s op HR

Online galerij waar jullie zelf jullie
favorieten uit kunnen kiezen

Newbornshoot aan huis
Gebruik maken van mijn accesoires

Foto`s met broertje en zusjes
 

Minialbum 10x10
15 foto`s op HR

Online galerij waar jullie zelf jullie
favorieten uit kunnen kiezen

Newbornshoot aan huis
Gebruik maken van mijn accesoires

Foto`s met broertje en zusjes
 
 

240,-

300,-

375,-



Handige tips
Kleding

bij het maken van de gezinsfoto is het mooi als de kleding van de
gezinsleden op elkaar afgestemd is.

Lichte kleuren hebben de voorkeur. denk hier bij aan wit, pastel of
aardetinten. probeer kleding te dragen zonder grote teksten of

drukke patronen

Lekker in bad
Het kan voor je kindje prattig zijn om voor de shoot lekker in bad te
gaan. Kindjes zijn dan lekker ontspannen en rozig waardoor ze  vaak

heerlijk slpaen tijdesn de shoot

Een vol buikje
Het voeden van je kindje gaat altijd voor! Een tevreden baby is een

blije baby.
ik raad aan om de baby vlak voor de shoot  te voeden.



Veel gestelde vragen
Wat voor kleding is het mooist om aan te hebben voor de shoot?
Het mooiste is om neutrale lichte kleding aan te doen, dus let op met
grote logo`s , drukke printjes of felle kleuren.
Tip : witte of lichte beddengoed op bed.

Krijg ik onbewerkte fotobestanden?
Nee, je krijgt professioneel bewerkte bestanden.

Kan ik ook foto`s los bijbestellen?
Ja dat is mogelijk de kosten per foto zijn 10.00 euro.

Hoe lang duurt het voordat ik de foto`s krijg?
Ik ga zo snel mogelijk met jullie foto's aan de gang om een galerij te
maken, waarna jullie de foto`s kunnen uitzoeken. Ik streef erna om de
foto's nadat jullie ze hebben uitgezocht binnen 2 weken te leveren.

Worden mijn foto`s online gebruikt?
Ja bij het boeken van een shoot ga je hiermee akkoord. Wanneer je dit
liever niet wilt laat mij het dan weten.



Laten
 we 

afspreken!
Heb je vragen

 of wil je een shoot boeken?
 Neem dan contact met mij op. 

Liefs 
Sam

Boek nu een newborn shoot

Samantha Bonarius
06 11 11 61 15

Bonariusfotografie@gmail.c
om

www.bonariusfotografie.nl

https://www.bonariusfotografie.nl/contact
https://www.instagram.com/bonariusfotografie/

