
BABY
ON THE WAY



Zwanger
Je ( jullie) bent/zijn zwanger en dat is fantastisch nieuws! 

Hoera voor bolle buiken en alle  

geneugten of ongemakken die er bij komen!

De zwangerschap is een uniek moment. 

Eentje die verdient om voor altijd vastgelegd te worden.  

Of je nu voor de eerste keer of voor de derde keer zwanger bent,  

elke zwangerschap is anders en elke zwangerschap verdient vereeuwigd te worden!

◊	 Wanneer	nemen	we	foto’s?

Een shoot doe je best rond de periode van 32-35 weken. Je buik is hier dan al goed rond en je hebt 

het meeste kans dat je nog verlost bent van eventuele ongemakken. Door de shoot voor de 36 

weken in te plannen, heb je ook minder kans dat de foto’s niet kunnen doorgaan omdat je te vroeg 

bevallen bent. 

◊	 Thuis	of	op	locatie?	

Beide opties kunnen en zijn volledig eigen keuze. Je volgt best je buikgevoel ;). Kies iets waar  

jullie je comfortabel bij voelen. Als fotograaf kan ik me perfect aanpassen om jullie als  

toekomstige mama en papa zo goed mogelijk in beeld te brengen. Thuis fotograferen geeft de 

mogelijkheid om elementen zoals de babykamer, de huiselijke sfeer, jullie favoriete huisdier (die 

nu eigenlijk al jullie kindje is, geef maar toe) op foto te zetten. Wil je buiten fotograferen? Kies dan 

voor een locatie waar er wat afwisseling mogelijk is. 

◊	 Prijzen

Alle informatie over prijzen en combinatiemogelijkheden kan je vinden op het einde van deze 

prachtige brochure ;).





“Wouter is een zegen om mee samen te werken. Door zijn 
vlotte persoonlijkheid en creatieve ideeën slaagt hij erin om 
continu iedereen op zijn gemak te stellen en zo alleen maar 

schitterende foto’s te nemen.”

-Stijn Delbeke-



“Wouter doet je onmiddellijk op je gemak voelen, heeft een oog 
voor creatieve en mooie foto's en zorgt voor een sfeer die bij jou 

als koppel, gezin of persoon past.  
Zeker een aanrader!”

-Jannelien Verjans-





Newborn
Hoera jullie hebben er een klein mensje bij!  

Deze kleine paté blijft helaas niet eeuwig klein.  

Leg de herinnering vast voor later.

Tastbare herinneringen aan de kleine momenten zijn het belangrijkste in ons leven.  

Herinneringen vervagen, foto’s helpen om die momenten tastbaar te houden.

De foto’s draag je voor de rest van je leven met je mee!

◊	 Waarom	kom	je	bij	ons	thuis?

Ik ben geen fan van geposeerde foto’s. Ik kom graag bij jullie thuis om de echte momenten vast te 

leggen. Thuis voelt iedereen zich op zijn gemak, zijn het herkenbare geluiden en geuren. Ideaal om 

de baby tot rust te brengen. 

◊	 Hoe	lang	blijf	je?	

Ik blijf zo lang het nodig is. Alles hangt af van hoeveel zin jullie kleine die dag heeft. Meestal duurt 

een sessie 1,5 uur. Moet ik langer blijven omdat het echt niet gaat, dan is dat uiteraard geen  

probleem. We werken op het tempo van de baby. 

◊	 Wanneer	boeken	we	best	een	shoot?	

Hoe kleiner, hoe schattiger! De periode varieert van binnen de 14 dagen tot 12 weken na de  

bevalling. Je boekt je shoot best al tijdens de zwangerschap, zo ben je zeker van een plaatsje. 

Wanneer de baby er dan effectief is, plannen we concreet in. Het is belangrijk dat jullie en de baby 

zich volledig ‘thuis’ voelen. 



“Wouter was binnen de 48u bij ons in het ziekenhuis  

om deze mooie herinnering vast te leggen.

 Een jaar later zijn we nog steeds blij dat we dit  

moment hebben vastgelegd.”

-Cis Vliegen-



“We hebben meerdere keren goed gelachen met de sprekende 

blikken van onze zoon”

-Lore Pinson-



Newborn video
Een video kan het prille leven  

beter vast leggen dan eender welke foto.  

Jullie baby maakt zo’n schattige geluidjes  

dat het zonde is om ze niet te vereeuwigen. 

◊	 Newbornvideo?	

Het is een behoorlijk nieuw gegeven. Er zijn weinig videografen die dit in hun service aanbieden.

Het lijkt mij als ouder echt fantastisch om een  professioneel gemaakte video te hebben van de eerste 

momenten van de baby thuis. De meerwaarde  van deze beelden  boven gsm beelden gaf me het idee  

voor deze soort video. 

  

◊	 Werkwijze

Mijn werkwijze is hetzelfde zoals bij mijn newborn shoots. Ik kom bij jullie thuis omdat ik de  

huiselijke sfeer en jullie als gezin zo waarheidsgetrouw mogelijk wil weergeven in mijn video. 

◊	 We	willen	een	video	en	shoot,	kan	dit?	

JA! De combinatie tussen de twee is perfect mogelijk. Ik blijf gewoon langer :). Je rekent hiervoor 

best een volledige ochtend. De kindjes hebben dan net goed geslapen en gegeten. Dit maakt dat 

de omstandigheden om zowel foto’s als een video op te nemen, ideaal zijn. 



We worden er stil van

Lies heeft moeten wenen, het is dus meer dan geslaagd!

-Sil Vandewalle-







Waar voor je 
geld

Een fotosessie is een investering voor later. Je bent maar x aantal keer zwanger in je leven, de kindjes zijn 

maar heel kort zo klein. Laat de herinneringen voor goed vastleggen zodat je later nog eens kan  

terugkijken naar hoe klein of hoe schattig ze wel geweest zijn. 

Alle prijzen hieronder vermeld zijn inclusief een online galerij en een bewerking van een grote selectie 

aan foto’s. Vanaf 20 km buiten Beernem komt er € 0,40 kilometervergoeding bij. 

Er wordt gewerkt met twee voorschot schijven. Het eerste voorschot wordt betaald bij de vastlegging van 

de datum. Het tweede wordt betaald voordat de shoot plaats heeft.  

BASIC

10 foto’s high res

Online galerij 

Prijs van de shoot

Korting in online galerij

Mogelijkheid tot extra foto’s  
aankopen aan €12 per foto

MEDIUM

20 foto’s high res

Online galerij 

Prijs van de shoot

+

€50

Korting in online galerij

Mogelijkheid tot extra foto’s  
aankopen aan €12 per foto

PREMIUM

Alle foto’s high res

Online galerij 

Prijs van de shoot

+

€120

Korting in online galerij

Bij elke shoot krijg je de mogelijkheid om te kiezen uit drie pakketten. 



Zwangerschap €200

Newborn €300

Newborn video €300

Combipakket

Zwangerschap 

+ 

Newborn

€475

Combipakket 

Newborn

+ 

Newborn video

€550

Combipakket

Zwangerschap 

+ 

Newborn

 

+ 

Newborn video

€700



This is me

Grafisch

Fun facts over mij. Ik haat schrijven, dus deze bundel was een hel. Ik ben ondertussen al 6 jaar 

als fotograaf bezig. Het is een blijvend zoeken en verbeteren van mijn kennis. Sinds een klein 

jaar ben ik mezelf en de zaak verder aan het ontplooien door me ook toe te leggen op bewegen-

de beelden. De combinatie tussen foto en film zorgt ervoor dat ik mijn creatief ei volledig kwijt kan.  

Om het pakket compleet te maken is er ook de optie om bij ons jullie geboortekaartje te laten maken. Op 

deze manier proberen we een totaalpakket aan te bieden voor jullie “Baby On The Way”. Jullie hebben de 

keuze uit een aantal templates of als je hier je ding niet kan in vinden, kunnen we ook overgaan tot een 

persoonlijk ontwerp. We zitten met jullie samen om tot de perfecte afwerking te komen. 

Prijzen starten vanaf €200


