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02 - DE SHOOT

The Motherhood Intimates are back! Spe-
ciaal voor Moederdag en dus speciaal 
voor jou. Want elke moeder verdient een 
blijvende herinnering aan haar moeder-
schap. En minstens zo belangrijk; elk kind 
verdient een mooie herinnering aan de 
bijzondere band met zijn of haar moeder. 

Als je mij al langer volgt, zijn de TMI 
Moederdag Mini’s je vorig jaar vast niet 
ontgaan. Intieme portretten van moeder 
en kind(eren) in mijn studio. Dit jaar doe ik 
het iets anders en ga ik terug naar waar 
mijn grote liefde ligt; bij de outdoor por-
tretten. We maken gebruik van de natuur, 
de wind door je haren en de zon die je huid 

DE SHOOT

zo’n mooie gloed geeft. Was je juist zo 
gecharmeerd van de eenvoud van de stu-
dio portretten? Got you covered! Want ik 
neem de doeken die ik daarvoor gebrui-
kte ook gewoon weer mee. Zo kunnen 
we verschillende kanten op. Dit geldt ook 
voor de styling. Je kan ervoor kiezen om 
het simpel te houden en voor huid-op-
huid portretten te gaan, maar ik heb ook 
mijn meest gekozen client closet jurken 
mee en eigen kleding dragen is natuurlijk 
ook goed. Ik neem niet meer shoots aan 
dan vorig jaar, maar verspreid het wel over 
meer dagen. Kortom; meer keuze, meer 
verscheidenheid en tien minuten extra 
shoot tijd!

“One day, all your children will have, 
are pictures of you. 

Make sure you’re in them. 
No matter what your hair looks like, 

your make-up, or your body. 
They won’t care about any of that. 

They’ll just want to see you.”



De Zuiderheide in Laren is een veelzijdig natuurge-
bied met een enorme zandvlakte, bosgedeelte, 
hoog heidegras en eindeloos grindpad. De per-
fecte locatie om verschillende settings te creëren. 
Dit zal ik dan ook doen gedurende de dagen dat 
ik daar schiet. Waar ik precies ben op de heide op 
het moment van jouw shoot, weet je 30-40 min 
van tevoren, want ik stuur je dan mijn live locatie 
door via Whatsapp. Sommige delen zijn iets verder 
lopen dus houd voor de zekerheid 10 minuten 
speling aan. Ben je heel veel te vroeg, kun je ook 
een kopje koffie drinken bij Theehuis ‘t Bluk. De 
exacte routebeschrijving naar de Zuiderheide 
vind je in je boeking.
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DE 

LOCATIE
Zuiderheide 2 in Laren



PRIJZEN04 - DE DETAILS

DE DETAILS

Voor wie
Deze shoot is voor moeders met jonge kinderen. 
Dus geen hele gezinnen, opa’s en oma’s of vol-
wassen kinderen. Een zwangere alleen mag uit-
eraard wel.

Tijdslot & betaling
Je kiest je tijdslot in de onderstaande link. Na 
het invullen van je gegevens en betaling is deze 
denitief. Dit gaat via PayPal. Heb je geen Pay-
pal account, neem dan z.s.m contact met mij op. 
Dan stuur ik je een aparte betaallink en boek de 
afspraak handmatig in voor je. Bellen naar 06-
23310897 is hierbij het snelste. Maar appen of 
mailen mag uiteraard ook. Wees op tijd en houd 
wat speling aan. Te laat komen = minder shoot 
tijd, tenzij de klant na jou ook te laat is uiteraard.

Ziekte of annuleren
Je boeking is na betaling definitief en niet-res-
titueerbaar. Wel is het mogelijk om je tijdslot te 
veranderen of verkopen aan iemand anders. 
Ben je ziek? Laat het me uiterlijk 12 uur van te-
voren weten zodat ik je naar een andere dag kan 
zetten en je plek nog kan vergeven aan iemand 
die misgreep. 

Slecht weer
Bij regen wordt de shoot uiteraard verzet. Ik 
neem dan contact met je op. 

Levering
De gallery waar je je beelden uit mag zoeken, 
ontvang je 7 tot 10 dagen na de shoot. Deze 
bevatten +/- 35 foto’s. Wil je meer dan vijf foto’s 
bestellen? Dat kan! In de gallery mail staan de 
details. 

Boeken
Klaar om te boeken? Leuk! Klik hier. 

THE 
MOTHERHOOD 

INTIMATES
MOEDERDAG MINI’S
30 MIN SHOOTEN

5 FOTO’S
€ 150,-

https://www.heidigita.com/the-motherhood-intimates.html


DO’S
• Zachte en natuurlijke kleuren of juist 

warme aardetinten. Denk aan beige, off-
white, bruin, oker, roest, army green, bor-
deauxrood, denim blauw, grijs, etc. 

• Natuurlijke stoffen zoals katoen, kant, zijde 
en wol.

• Lange zwierige jurken en rokken waar de 
wind en het zonlicht doorheen kan.

• Houd je meer van wat stoerdere outfits, 
doe dan een leren jasje aan over je jurk 
of rok, draag een baggy boyfriend jeans, 
jumpsuit of ga bijvoorbeeld in all denim.

• Accessoires als hoeden en kettingen mits 
het bij je eigen stijl past. (Ik heb ook twee 
hoeden in de client closet.)

• Verzorgde nagels en eventueel gelakt in 
een neutrale kleur

DON’TS
• Felle kleuren, (allover) prints en logo’s.
• Materialen van synthetische of andere        

niet-ademende stoffen.
• Telefoon in je broekzak dragen.
• Elastiekje om je pols.
• Winterjas. In plaats hiervan liever: dikke 

wollen vesten of wollen trui.

Tips: 
• Wil je met je blote zwangere buik op de foto, zorg dan dat je lingerie matcht bij de outfit en fo-

togeniek is. Kanten en zijde ondergoed in een mooie kleur doet het altijd goed op de foto. Kies 
je voor een witte jurk, zorg dan dat je ook ondergoed bij je hebt in je huidskleur en eventueel 
strapless, zodat je het er niet doorheen ziet. 

• Kom je er niet uit? Kijk op de volgende pagina wat ik meeneem uit de client closet of stuur me 
een bericht als je hulp nodig hebt.

• Het is niet nodig om speelgoed mee te nemen, Wat te drinken een kleine snack en toetenpo-
etsers kunnen wel handig zijn. 

Disclaimer: niks moét of is verboden. Je kiest mij 
-denk ik- om mijn stijl en omdat ik weet wat een 
mooi plaatje maakt. En vanuit die positie geef 
ik advies. Maar als jij je in iets anders prettiger 
voelt; draag dan vooral dat. Uiteindelijk maak ik 
de foto’s voor jou en niet voor mezelf!

STYLING

   TIPS & TRICKS

Vaak krijg ik bij of na het boeken van de shoot de vraag: “Wat moet ik aan?”. En dat is een goede 
vraag, want ondanks dat het gaat om het vastleggen van jullie gezin en het gevoel voor elkaar, is 
styling een essentieel onderdeel. Het kan de foto namelijk maken of breken. Felle kleuren, prints en 
logo’s leiden vaak erg af. Rustige, cleane kleuren en natuurlijke materialen zorgen juist weer voor 
een mooi en puur beeld. Warme aardse tinten zijn ook heel mooi. Afwisselen in texturen is ook een 
aanrader. Maar overall is het belangrijk dat je je er prettig en vooral JEZELF in voelt, want wanneer je 
iets draagt dat niet (bij je) past, dan zal je het ongemak later terugzien op de foto. Dus lees onder-
staande do’s en don’ts als algemeen advies en niet als must. 

Ik kan er uren over praten, maar laten we het simpel houden en een lijstje doorlopen van do’s en 
don’ts!
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De hele client closet meenemen is wat lastig, maar 
deze jurken zijn op locatie aanwezig. Het zijn geen 
zwangerschapsjurken, dus kunnen door ieder-
een gedragen worden. Gebruik hiervan maken is 
kosteloos en vrijwillig, niets  moet!

CLIENT

CLOSET
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MEET YOUR

PHOTOGRAPHER

Hi, ik ben Heidi!

Mijn liefde voor fotografie begon al toen ik heel 
jong was. Maar pas toen er tijdens mijn eerste 
baan een spiegelreflex camera in mijn schoot 
werd geworpen, ben ik me gaan realiseren dat 
het óók een beroep was. Ik meldde me aan op de 
Fotoacademie voor de basiscursus en oefende 
jarenlang, tot ik me in 2014 officieel inschreef bij 
de Kamer van Koophandel. Na een paar jaar all-
round fotografie klussen gehad te hebben, heb 
ik me sinds 2016 gespecialiseerd in trouw-, life-
style- en portretfotografie.

Located in Amsterdam, travelling worldwide

Fa m i l y  t i m e
S u n s e t s

C a n d l e  l i g h t  d i n n e r s
Lo n g  d e e p  t a l k s

G i n  To n i c s
O l d  m ov i e s

O a t  F l a t  W h i te s
P i l a te s
S k i i n g

Ro a d t r i p s
M o u n t a i n s

Things I like, things I love
Naast passie voor mijn werk, heb ik 
nog een héle grote passie en dat is 
mijn gezin. Ik ben in 2013 getrouwd 
met de liefde van mijn leven - Ritchie 
en samen hebben wij een zoon (‘12) en 
dochter (‘15). 

07 - MEET YOUR PHOTOGRAPHER

SEE

YOU

SOON!

M. 06-23310897
E. heidi@heidigita.com

IG: @heidigita.photography 
www.heidigita.com

KvK nummer: 62354558 
BTW-ID NL001613246B13

HEIDIGITA - HEIDI RIEKERK-BOOMGAARD


