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Hi, there! 

Ik ben Linda, 30 jaar en woonachtig in Utrecht. Vanuit mijn passie en grote hobby, ben ik anderhalf jaar 

geleden begonnen als freelance fotograaf. Hiervoor heb ik een fotografie studie gevolgd aan de Vogue 

Akademie in Amsterdam. In de opleiding heb ik veel geleerd over composities, kleuren, creatief kijken en het 

werken met licht. 

Na de opleiding ben ik mij verder gaan ontwikkelen als fotograaf en heb daarin een eigen stijl ontwikkeld. 

Dit uit zich in liefde voor warme tinten en ben ik altijd op zoek naar creatieve en spontane momenten. 

Mijn doel is om deze mooie herinneringen voor het leven te creëren en vast te leggen.

 

Ik vind het heerlijk om buiten in de natuur te fotograferen en ben gek op verschillende soorten bloemen en 

grassen en dit gecombineerd met het gouden uur!

 

Sinds kort heb ik een eigen studio waar ik prachtige dingen mag maken. Het stukje buiten wat ik zo prachtig 

vind de bloemen en de kleuren van de grassen heb ik vertaald naar warme, sfeervolle studio. Benieuwd naar 

mijn werk? Neem een kijkje in mijn portfolio en ik hoop dat ik jullie kan inspireren. Wil je mij boeken als 

fotograaf? Dat kan via het contactformulier op de site zodat we een afspraak kunnen maken.

 

Tot snel liefs Linda. 

MIJN STIJL     
Ik beschouw mezelf meer als een lifestyle fotograaf. Ik ben een liefhebber van kleine en grote details. Ik voel 

me aangetrokken tot het vastleggen van de meer natuurlijke, openhartige momenten - lachen, spelen, flirten, 

knuffelen.

 

‘’Ik ben altijd op zoek naar creatieve en spontane momenten. Mijn doel is om deze mooie herinneringen voor 

het leven te creëren en vast te leggen.  W A T  L E U K  D A T  J E  I N T R E S S E N  H E B  I N  M I J N  D I E N S T 
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De fotoshoot vinden plaats in de studio bij jullie thuis (omgeving Utrecht) of op een van de buitenlocaties.

De studio - Deze ruimte is gekozen om de ultieme newborn of lifestyle fotografie omgeving te creëren. De studio 

is voorzien van verschillende  ‘props’.  Denk aan: krukjes, bankjes, kleedjes, stoelen, droogbloemen en een mooi 

opgemaakt bed. In de studio is een toilet, koffie, thee, limonade aanwezig en parkeren is gratis. Ook is er een 

cliëntcloset aanwezig. Dit zijn prachtige jurken die je mag gebruiken bij een fotoshoot. Voor de babyfotoshoot zijn 

er verschillende accessoires aanwezig. Ook is er een kleedruimte beschikbaar en er is een verschoonruimte voor 

de kleintjes.

Adres: Smalzijde 17a 4243JP Nieuwland 
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Buitenlocatie -  Er zijn verschillende buitenlocaties waar ik graag fotografeer. Deze plekken ken ik goed: de 

mooiste en rustigste plekjes zoek ik voor je op. Samen kijken wij naar een tijdstip voor het mooiste licht. Het 

liefst fotografeer ik, in de golden hour. Dit is het laatste uur voordat de zon ondergaat. Bij regen of minder 

geschikt weer, is het mogelijk dat de fotoshoot in overleg verplaatst gaat worden.

 

Fotolocatie: Vleuterweide/Leidsche Rijn (Utrecht): Haarrijnseplas / Park Ecologische Zone

Veel verschillende soorten bloemen, grassen etc. voor een unieke sfeer in de foto’s.

Fotolocatie: Vleuterweide/Leidsche Rijn (Utrecht): Het Máximapark

De Vlinderhof - De Japanse tuin 

Veel verschillende soorten bloemen, grassen etc. voor een unieke sfeer in de foto’s.

 

Fotolocatie: Soest

De Soesterduinen Unieke locatie, met prachtige uitgestrekte witte zandvlaktes en duinen

 

Fotolocatie: Leusderheide 

De mooie paarse heide tussen half augustus en half september zorgt voor prachtige foto’s!

Mooie bosrijke omgeving rondom de heide.

SLECHT WEER    

Bewolkt weer is geen probleem. Mocht het echter regenen, sneeuwen, hagelen, etc. dan overleggen we even over een 

nieuwe datum.  Dit wordt uiterlijk op de ochtend van de geplande fotoshoot besloten. Eventueel kunnen we bespreken of 

we de shoot verplaatsen naar de studio.
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KLEDING TIPS

Het allerbelangrijkste is dat je iets aan doet waar je je fijn in voelt.

 

Ga niet voor kleding met grote logo’s, grote teksten en merknamen. Ga ook niet voor felle kleuren (neon) deze 

kunnen namelijk heel afleidend zijn op de foto. Printen mag denk aan een mooie jurk met een mooie frisse print! 

Een fotoshoot met meer mensen is het altijd mooi om één lijn te maken in de kleding keuzen. 

 

Bijvoorbeeld een kleurencombinatie dat goed werkt samen of probeer eens leuk te matchen met de tinten die 

jullie dragen. Zachte tinten en aarde kleuren doen het altijd heel goed tijdens een fotoshoot (zie mijn portfolio op 

de webstie voor voorbeelden).

 

Tip: Wat ik altijd erg mooi vind op foto’s is beweging, bijvoorbeeld kleding die mooi meegaat met de wind. Dus 

hierbij een kleine tip; probeer vloeiende, bewegende materialen aan te trekken. Neem eventueel verschillende 

outfits mee in plaats van 1 outfit zo dat we tijdens de fotoshoot kunnen we ook de kleding outfits ruilen. 

 

Vooraf bij de shoot help ik je graag bij het kiezen van de kleding die goed past bij de omgeving waarin we 

fotograferen. Op deze manier zorg ik dat de focus op jou blijft en voor het mooiste resultaat. 

 

M O O I E  K L E D I N G  K L E U R E N
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” DE MOOISTE HERINNERINGEN MAAK JE MET DE MENSEN DICHTBIJ JE! “
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HOUTEN FOTOBOXEN, 
ALBUMBOXEN & GIFTCARDEN

Zoek jij een cadeau voor een babyshower, kraamfeest, verjaardag of huwelijksjubileum.

Bestel dan een cadeaubon! Je kan zelf het bedrag bepalen wat je geeft of geef een hele fotoshoot cadeau. 

De cadeaubon wordt zorgvuldig ingepakt! Naast onze prachtige linnen albums, altijd inclusief houten 

bewaarbox, kun je ook een gepersonaliseerde fotobox kopen. Leuk om als cadeau te geven!

Album + houten albumbox

Fotoalbum 15x15 cm met linnen cover en houten fotoboek bewaarbox.

€39,95
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Giftcard 

Zoek jij een cadeau voor een babyshower, kraamfeest, verjaardag of huwelijksjubileum. Bestel dan een 

giftcard! Je kan zelf het bedrag bepalen wat je geeft of geef een hele fotoshoot cadeau. 

De cadeaubon wordt zorgvuldig ingepakt!

Houten foto box -  Al je foto’s (minimaal 20 foto’s) van jouw fotoshoot in een persoonlijke houten fotobox! 

Leuk om als cadeau te geven! 

€29,95
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Eindelijk, jullie kleintje is er. Nog zo mini en puur! Om dit voor altijd te onthouden leg ik jullie met veel liefde 

en geduld vast! Natuurlijk zijn de broertjes, zusjes ook welkom! Ik maak verschillende samenstellingen en 

portretfoto’s van jullie!

Ik adviseer een babyshoot plaats te laten vinden in de eerste maand na de geboorte, dit omdat een baby dan 

nog veel slaapt. Wil je liever even wachten met een fotoshoot? Dan kan je ook kiezen voor een babyshoot, 

bijvoorbeeld rond 6 maanden als je baby’tje kan zitten. Deze shoot heet een sitter-sessie.

 

Mijn werkwijze vooraf en tijdens de babyshoot

De meeste ouders nemen een paar maanden voor de uitgerekende datum contact met mij op om twee datums  

te reserveren voor de babyshoot. De baby fotoshoot duurt 1,5 tot 2 uur. Ik neem alle tijd en begeleid jullie voor 

de camera zodat jullie een blijvende herinnering aan deze bijzondere tijd hebben. Tijdens de baby fotoshoot 

volgen we het ritme van je kleintje en is er geen haast. Als er een voeding, een verschoning of troost moment 

tussendoor komt dan is dat geen probleem.

- We nemen alle tijd. Houd rekening met een tijdsduur tussen de 1,5 – 2 uur. We volgen het ritme van de baby. 

- De baby fotoshoot doe ik meestal 2 tot 6 weken na de geboorte.

- De foto’s worden gemaakt in de studio of bij jullie thuis (omgeving Utrecht) 

- Minimaal 20 foto’s in hoge resolutie, digitaal en zorgvuldig nabewerkt. 

- Jullie ontvangen een unique code naar mijn website: hiermee kun je online foto’s downloaden en delen met 

vrienden en familie.

- Inclusief stylingsadvies, gebruik van de cliëntcloset en accessoires.

Prijs €139,95 inc btw  

BABYSHOOT
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Gefeliciteerd, je verwacht een kleintje. Dit wonder leg ik graag met je vast zodat je altijd terug kan kijken 

op deze bijzondere tijd. Natuurlijk zijn de broertjes, zusjes en papa’s ook welkom! Ik maak verschillende 

samenstellingen en portretfoto’s van jullie!

- We neem alle tijd. in totaal zijn we ongeveer 1 – 1,5 uur foto’s aan het maken. Tijdens een 

zwangerschapsshoot vind ik het belangrijk dat de sfeer ontspannen is en dat jullie je helemaal op je gemak 

voelen.

- Ik raad meestal aan om de zwangerschapsshoot tussen de 32 en 36 weken plaats te laten vinden. Dit omdat 

je buik dan het mooiste in beeld komt!

- De foto’s worden gemaakt in een studio of in de zomer / lente buiten locatie in overleg.

- Minimaal 15 foto’s in hoge resolutie, digitaal en zorgvuldig nabewerkt.

- Jullie ontvangen een unique code naar mijn website: hiermee kun je online foto’s downloaden en delen met 

vrienden en familie

- Inclusief stylingsadvies en gebruik van de cliëntcloset.

Prijs €129,95 inc btw 

Deze twee shoots kunnen ook geboekt worden als pakket  

Prijs €249,- inc btw 

ZWANGERSCHAPSHOOT

ZWANGERSCHAPSSHOOT EN BABYSHOOT PAKKET
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- We nemen alle tijd. In totaal zijn we ongeveer 1 – 1,5 uur foto’s aan het maken. Tijdens een (familie) 

fotoshoot vind ik het belangrijk dat de sfeer ontspannen is en dat jullie je (als gezin) op je gemak voelen.

- De foto’s worden gemaakt in de studio en in de zomer / lente buiten locatie in overleg.

- Minimaal 20 foto’s in hoge resolutie, digitaal en zorgvuldig nabewerkt.

- Jullie ontvangen een unique code naar mijn website: hiermee kun je online foto’s downloaden en delen met 

vrienden en familie

- Inclusief stylingsadvies en gebruik van de cliëntcloset.

- Een familie fotoshoot is tot 5 personen (Bij meer dan 5 personen graag contact opnemen).

Prijs €139,95 inc btw 

- Tijdsduur: 1 uur 

- De foto’s worden gemaakt in een studio en in de zomer / lente buiten locatie in overleg.

- Minimaal 8 foto’s in hoge resolutie, digitaal en zorgvuldig nabewerkt bij elke shoot.

De foto’s worden na twee weken digitaal via een persoonlijke gallery geleverd.

Inclusief stylingsadvies en gebruik van de cliëntcloset

Tot 4 personen (Bij meer dan 4 personen graag contact opnemen)

Prijs €75,-  inc btw 

Staat jouw gewenste fotoshoot er niet tussen? Neem gerust vrijblijvend contact op en we gaan samen kijken 

welke mogelijkheden er zijn. Wil je graag een professioneel fotoalbum bij je shoot ontvangen? Deze kan je 

bestellen vanaf €39,95. Mogelijkheid tot bijkopen van foto’s voor € 7,50 per foto. 

FAMILIE / JULLIE SAMEN 

BASIC FOTOSHOOT  
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FOTOSHOOT TIJD   
Een babyshoot duurt 1,5 tot 2 uur. Ik neem alle tijd voor jullie. Als er een voeding, een verschoning of troost 

moment tussendoor komt dan is dat geen probleem. Deze momenten horen erbij en leg ik met net zoveel 

liefde vast!

Familie, jullie samen en zwangerschapsfoto’s duren 1 tot 1,5 uur.  De fotoshoot ‘’Basci shoot’’ duurt een 1 uur.

FOTO’S AANLEVEREN
Binnen twee weken ontvangen jullie een unieke code voor jullie persoonlijke gallery waar je de foto’s kan 

downloaden en delen met vrienden en familie.  

BRANDS & PORTRET    
Of je nu op zoek bent naar een inspirerende Instagram feed, foto’s voor social media, of beelden voor jouw 

(nieuwe) website. Voor portretten, sfeerbeelden en productfoto’s kun je mailen naar linda@hashtaguniq.nl of 

neem contact op door het contactformulier in te vullen op de website. 

AUTEURSRECHT & SOCIAL MEDIA 
Tenzij dit voorafgaand aan de shoot duidelijk kenbaar wordt gemaakt, betekent het boeken van een fotoshoot 

ook dat je mij toestemming geeft om de door mij gemaakte foto’s te gebruiken op mijn website en social 

media kanalen. Wil je liever dat de (sommige) foto’s niet online komen kan dit besproken worden en zouden 

ze niet gebruikt worden. Voor foto’s waarop geen gezichten herkenbaar zijn behoud ik ten alle tijden het 

auteursrecht. Denk hierbij aan sfeerfoto’s, of close-up van bijvoorbeeld een zwangere buik of handjes en 

voetjes bij een newborn.

BETALEN 
Na de shoot ontvangen jullie binnen 48 uur een preview en een factuur met het bedrag in je mailbox. Je kunt 

het bedrag per bank overmaken. Binnen twee weken ontvangen jullie je fotoalbum. Dit gepersonaliseerde 

fotoboek zit in een mooie bewaarbox. Tevens ontvangen jullie een unique code: hiermee kun je online foto’s 

delen met vrienden en familie.
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Fotolocatie: Leusderheide  

Fotolocatie: Vleuterweide/Leidsche Rijn (Utrecht): Haarrijnseplas / Park Ecologische Zone 
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Fotolocatie: Vleuterweide/Leidsche Rijn (Utrecht): Het Máximapark

Fotolocatie: Vleuterweide/Leidsche Rijn (Utrecht): Haarrijnseplas / Park Ecologische Zone 
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In de studio is ook een cliëntcloset aanwezig met verschillende jurken die je mag lenen tijdens de fotoshoot. 
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Thank you

INFORMATIE BROCHURE

# H A S H T A G U N I Q

C R E A T E D  B Y

Linda de Stigter 

Heb je nog vragen, spreekt mijn stijl je aan en wil je graag een fotoshoot boeken of heb je interesse om samen te werken? 

Via het contactformulier op mijn webiste of via onderstaande gevens kun je contact met mij opnemen. Ik hoor graag waar ik je mee 
kan helpen en neem na het ontvangen van je bericht zo snel mogelijk contact met je op. 

Linda de Stigter   |   linda@hashtaguniq.nl   |   www.hashtaguniq.nl   |    Instagram: Hashtaguniq
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