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Wat leuk dat je interesse hebt in een boudoir of lingerie photoshoot bij Woman for Women. Een boudoir of lingerie photoshoot is voor elke 

vrouw weggelegd! Ongeacht leeftijd of figuur.

Hieronder volgt nog meer informatie over de werkwijze van Woman for Women én handige tips vooraf. Onderaan vind je ook de 

contactgegevens.

Mocht je nog vragen hebben dan ontvang ik die graag op info@womanforwomen.nl

Werkwijze
Vooraf aan de photoshoot bespreken we via e-mail jouw wensen. Je mag mij aangeven welke foto's uit mijn portfolio je aanspreken en 

eventueel aanvullen met foto's die je hebt gevonden via internet. Ik geef je natuurlijk aan wat de mogelijkheden zijn. Of je nu op zoek bent naar

een dromerige stijl of juist heel sexy; donker en mysterieus of licht en speels.

Op de dag van de photoshoot zelf zorg ik voor een gezellige en ontspannen sfeer. Als je niet gelijk op je gemak bent is dit helemaal niet erg; de 

meeste mensen moeten even inkomen. Er is een kleedruimte  en kaptafel met spiegel aanwezig en er is koffie/thee/fris met wat lekkers. Na 

onze kennismaking gaat de visagiste (altijd een vrouw en mits je dit bijgeboekt hebt)aan de slag met make-up en haar. 

In de studioruimte staat een comfortabel en opgemaakt bed met kussens  en een sierlijke barokstoel. De meeste vrouwen vinden het fijn om 

gefotografeerd te worden in 'slaapkamer-stijl'. Maar wil je toch heel wat anders (bijvoorbeeld artistiek naakt of iets in de stijl van 50 Shades of 

Grey) dan is het fijn als je me dit van te voren al aangeeft, zodat ik de studio kan inrichten in de door jou gewenste stijl.

Na de photoshoot ontvang je binnen enkele dagen een selectie van de foto's (lage resolutie). Hieruit kies je zelf de foto's die je wilt  hebben in 

hoge resolutie of afdruk (standaard 4). De nummers geef je mij door per e-mail. De foto's die je hebt uitgezocht worden vervolgens 

geretoucheerd waar nodig. Vlekjes, oneffenheden of andere kleine dingetjes worden verwijderd of bijgewerkt. Ik zorg er voor dat je er nog 

mooier uit komt te zien, zonder dat je jezelf er niet meer in herkent! Het laatste wat je wil is jezelf zoals je bent niet terugzien op de foto's, toch?

Tarieven boudoir/lingerie photoshoot

Regular boudoir €150

Duur: de photoshoot duurt ca. 2 uur

Inbegrepen: 4 bewerkte foto's, digitaal, in hoge resolutie 

Niet inbegrepen: Visagie en hairstyling, afdrukken/prints, kleding of schoenen

Extra boudoir €175

Duur: de photoshoot duurt ca. 2 uur

Inbegrepen: 4 high end afdrukken op 20 x 30 cm in cadeauverpakking

Niet inbegrepen: Visagie en hairstyling, kleding of schoenen

Professionele visagie en hairstyling €49 per persoon

Meer foto's laten bewerken en digitaal ontvangen €15 per stuk

Betalen: de photoshoot betaal je achteraf contant (graag gepast) of door te pinnen (er is een pinautomaat aanwezig).

Wil je achteraf meer foto's laten bewerken of laten afdrukken dan ontvang je een factuur die binnen 2 weken voldaan dient te worden.

Tips en info vooraf gaande aan de photoshoot
• Ik  raad  je altijd aan om 2 sets lingerie mee te nemen en één of twee paar sexy schoenen. Hoge hakken doen het altijd goed, nog 

mooier zijn naaldhakken, maar draag wat bij je past! Dat geld ook voor nylons of kousen, jarretels of body's. Het is belangrijk dat je je 

goed voelt in de kleding die je draagt

• Zorg ervoor dat je kleding die je van te voren draagt niet al te strak zit met het oog op (ontsierende)afdrukken op je huid. 

• Heb je gekozen voor professionele visagie, doe dan thuis niet te veel make-up op, maar alleen een dagcreme en lippenbalsem. De 

visagiste werkt met haar eigen producten en weet precies hoe ze de make-up moet aanbrengen voor de foto. Ben je allergisch voor 

bepaalde merken of producten? Laat mij dit dan van te voren even weten.

• Sieraden en andere accessoires: neem ze mee!

• Verzorgde nagels zijn niet onbelangrijk!

• Vind je op de foto gaan best lastig of heb je geen idee wat je moet doen? Ik loods je door alle poses, maar je kunt ook heel veel 

inspiratie op doen via Pinterest. Zoek eens op 'boudoir photography'.

• Wil je liever niet alleen komen? Neem gerust support mee (bijvoorbeeld een goede vriendin, partner, zus, etc) maar in verband met de 
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beperkte ruimte in de studio graag niet meer dan één persoon.

Privacybeleid
Jouw foto's worden nooit geplaatst op mijn website, social media (zoals de Facebook pagina) of ingezet promotie-doeleinden. Mochten 

er foto's zijn gemaakt die ik graag voor mijn portfolio zou willen gebruiken, dan vraag ik daar altijd jouw toestemming voor. Ik geef je 

aan om welke foto's het gaat; per foto wil ik graag van je horen of je er akkoord mee bent en of deze ook op social media geplaatst mag 

worden.

Als tweede worden de bestanden zo opgeslagen dat je naam, ook niet je initialen of je woonplaats, hier in voorkomt. Wanneer ik een 
foto -mag- plaatsen dan zal ik je naam niet vermelden (dus niet op de website, en ook niet via een tag op Facebook). Zo kan jouw naam 

dus ook niet aan de foto's gelinkt worden.

Bovenstaande is trouwens ook opgenomen in het contract wat je vooraf tekent.

Verder ben ik ook de enige die jouw foto's uitzoekt en nabewerkt. 

Wie ben ik?
Waarschijnlijk wil je graag weten bij wie je terecht komt wanneer je kiest voor Woman for Women. 

Je wilt je tenslotte wel op je gemak gaan voelen tijdens het fotograferen en er moet toch ook wel 

een beetje een klik zijn.

Graag geef ik je een indruk van mijn studio, werkruimte en natuurlijk van mij zelf.

Mijn naam is Andrea Loot en ik werk als fotograaf en grafisch vormgever voor zowel zakelijke als 

particuliere opdrachtgevers. Regelmatig ontving ik aanvragen van vrouwen die op zoek waren naar 

spannende en sensuele, maar wel stijlvolle foto's van zichzelf. Tijdens de photoshoot gaven ze te 

kennen voor mij te hebben gekozen omdat ik ook een vrouw ben en zij zich daar erg fijn bij voelden. 

Vrouwen onder elkaar zorgt sneller voor een ontspannen, luchtige, maar ook begripvolle sfeer. En 

dat is nu juist wat ik zelf ook zo belangrijk vind!

Een photoshoot bij Woman for Women word altijd aangepast naar jouw wensen. Zoek je een 

fotografe die met je mee denkt, goed luistert naar jouw ideeën en mooie, spannende én smaakvolle 

beelden maakt, stuur me dan een e-mail. Ik wil graag iets voor jou kunnen betekenen! Natuurlijk 

mag je ook eerst langskomen voor een kennismaking!

Contact:  info@womanforwomen.nl

Adres: Brandehoflanden 4, 7542 BX, Enschede

Telefoon: 053-8510878

Website: www.womanforwomen.nl
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