gezin

Hellow!
Denk je eraan om je gezinsfoto’s te updaten?
Superleuk dat je bij mij terecht bent gekomen!
Niks leuker dan met het hele gezin een wandelingetje te maken en op leuke plekjes te
stoppen om wat beelden te maken. Zo houden we het ook zo ontspannen mogelijk. Er
mag gespeeld, gerend, … worden. Ik probeer ook altijd wat attribuutjes mee te brengen,
denk dan aan bellenblaas, een dekentje, … In de zomer durf ik ook wel eens te gaan voor
een minimeloen of iets dergelijks, uiteraard in overleg, om plakkerige taferelen op nieuwe
kleertjes te vermijden :-)
Jullie mogen ook zelf dingetjes meebrengen, wat ik regelmatig zie passeren zijn knuffels,
fietsjes en autootjes, maar ook muziek helpt. Huisdieren zijn ook zeker welkom!
Is er een locatie die voor jullie iets meer betekent en wil je daar graag foto’s? Dat kan
absoluut zeker ook!

Lynn is een lieve meid, die je gerust stelt. Wat toch fijn is bij een
fotoshoot. Wij hadden een superleuke ervaring en hebben er zulke
mooie foto’s en herinneringen aan overgehouden. Voor herhaling
vatbaar!

Werkwijze
Voor de shoot
Voor de shoot bespreken we de datum, tijd en de locatie. Mochten ze heel slecht weer
aankondigen de dag voor de shoot verplaatsen we kosteloos de shoot naar een andere
datum.
Ik weet graag vooraf wie ik ga fotograferen. Ik denk dan aan de namen, leeftijden en
interesses. Helpt altijd om de kindjes wat losser te krijgen. Als de kinderen het naar hun zin
hebben volgen de ouders meestal ook wel ;-)

De shoot
We gaan op pad, onderweg voor wat leuke beelden. Als ouder moet je je zeker niet druk
maken in kinderen die niet willen, of geen zin hebben. We proberen er een feestje van te
maken. Desnoods houden we wat omkoop materiaal achter de hand. Je kan eventueel wat
koekjes of snoepjes meenemen voor die noodgevallen. Als jullie deze zelf meebrengen
weet ik zeker dat de kindjes deze mogen, en moet ik me geen zorgen maken over
allergieën en dergelijke.

Na de shoot
Ik maak voor jullie een eigen online galerij aan met daarin de beelden waaruit je kan kiezen.
Je geeft je keuze door in deze galerij door de beelden die je wil een hartje te geven.
De galerij zal ongeveer 3 weken na de shoot online komen, hiervan krijg je een mailtje.
Dat geeft me de tijd om deze zo mooi mogelijk te editen, met mijn eigen Lynn-magie’tje
erover.
Als jullie je keuze bevestigd hebben zal ik de beelden nog een laatste keer nalopen en ze
jullie opsturen, digitaal. Hiervan krijg je ook weer een mailtje.
De beelden ontvang je in hoge resolutie en in lage resolutie. De hoge resolutie beelden kan
je gebruiken voor prints, de lage resolutie beelden zijn speciaal afgewerkt voor je mobiele
telefoon en het delen op social media.
Super is als je mij vernoemt op sociale media, mond-tot-mondreclame is nog steeds de
beste.
Ook een review plaatsen of sturen is super!

Wij hadden een erg leuke ochtend met Lynn en vonden het vooral tof
hoe zij ons motiveerde om geen gestelde maar spontane fotos te nemen.
Een aanrader!!

FAQ
Welke kleren moeten we dragen?
Draag vooral iets waar je je comfortabel en prettig in voelt. Het mooiste is om geen te
felle kleuren te dragen en ook geen drukke prints. Stem de kleuren een beetje op elkaar
af, je hoeft niet allemaal dezelfde kleuren te dragen, maar wel binnen een kleurenpallet te
passen. Mocht je hier nog vragen over hebben, stuur maar een berichtje. Dan probeer ik je
daarmee te helpen.

Moeten we naar het vogeltje kijken?
Ik ben totaal niet gefocust op geposeerde portretten waarbij iedereen naar het vogeltje
kijkt. Mijn focus ligt op momenten samen, connecties tussen elkaar. Aan de hand van
spelletjes probeer ik iedereen zo ontspannen mogelijk te houden. Dat portretje voor oma
waarbij jullie naar de camera kijken komt wel goed tussendoor. Het belangrijkste is plezier
samen!

Wat als mijn kind helemaal niet wil?
Meestal krijgen we de kinderen wel zo ver dat ze uiteindelijk wel iets leuks vinden. Jullie
kennen je kinderen het best, en ik probeer weer te helpen met spelletjes. Samen komen
we hier zeker wel uit! Meestal zijn die papa’s het grootste probleem ;-)

Mag ik de beelden gebruiken op social media?
Tuurlijk! Zoals ik al zei; mond-tot-mondreclame is de beste reclame. Vernoem of tag mij
effe en iedereen is blij ;-)

Gebruik jij de beelden op social media?
Ik gebruik inderdaad wel wat beelden op social media, website en eventueel drukwerk.
Hiermee ga je akkoord bij het boeken van een shoot. Mocht je dit expliciet niet willen, geef
dit dan vooraf aan, dan houd ik hier zeker rekening mee.

Mijn zoontje was 10 dagen oud toen we een newbornshoot hebben
gedaan. Hij werkt niet echt mee, maar toch hebben we super mooie
foto’s gekregen, door je geduld en professionaliteit. Bedankt Lynn!

PRIJZEN
1 persoon
Maak ik foto’s van 1 iemand, dus bijvoorbeeld voor de communie of lentefeest? Dat kan! Ik
houd dan de richting van ongeveer 1 uur aan, al duurt het zolang als het duurt. Sommige
kindjes zijn er sneller klaar mee, maar anderen blijven gaan. En dan blijf ik ook gaan :-)
Hierbij mag je een selectie van 30 beelden maken in jullie online galerij.
155,00 euro

2 - 6 personen
Maak ik foto’s van de kindjes of van jullie als gezin, dan houd ik de richting van minstens 1,5
uur aan, maar ook hier duurt het zolang als het duurt.
Hierbij mag je een selectie van 45 beelden maken in jullie online galerij.
215,00 euro
30,00 euro per persoon extra

De prijzen zijn exclusief reiskosten, verder dan 10 km buiten Lommel.

Extra beelden kunnen achteraf aangekocht worden. De prijzen hiervoor zijn:
1 extra beeld
7,50 euro
5 extra beelden
35,00 euro
10 extra beelden
65,00 euro
Wil je alle beelden uit de online galerij?
125,00 euro

Geweldig goede fotografe. Menselijke, open en eerlijke aanpak. Oog
voor detail en emotie!

Nog vragen?
Of wil je boeken?
Je kan me contacteren via sociale media, maar ook via e-mail.

Stuur een DM
of een mailtje naar lynn@lynnhertogs.be
Instagram
Facebook
Website
Telefoon/Whatsapp: +32 478 91 63 36

