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Wie ben ik? 

Ik ben Christ Vilez, 46 jaar oud, woonachtig te 

Ardooie. 

Sedert 2007 beoefen ik fotografie in bijberoep. 

Aanvankelijk vooral huwelijksfotografie, 

fotoshoots in studio, communie, gezinssessies… 

Sinds september 2015 heb ik de stap genomen 

naar newbornfotografie. Hieraan gepaard is het 

aantal zwangerschapssessies ook gestaag 

omhoog gegaan. Sindsdien heb ik mijn hart 

verloren aan newbornfotografie. Ooit zei ik 

nooit cakesmashsessies te doen (omwille van ‘te vuil’), maar ik moet eerlijk bekennen dat ik 

toch wel verslaafd geworden ben aan deze toffe fotosessies! 

 

Werkwijze 

De eerste verjaardag van jullie ukkiepukkie op een hippe, unieke en superleuke manier 

vieren? Dat kan bij een cakesmash fotoshoot! Plakkerige handjes, vieze voetjes en een 

gekleurd snoetje;  deze keer mag het!!   

Indeling fotosessie: 

Een cakesmash fotoshoot duurt ongeveer een uurtje en bestaat uit drie delen:  

1. De pre smash: enkele losse shots van jullie kleine pruts zonder de taart maar wel met 

attributen zoals een zeteltje, bankje,,… 
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2. De cakesmash zelf! Foto’s op de gepimpte achtergrond: ballonnen, decoratie,… De outfit 

dien je zelf te voorzien. Bij meisjes is dit vaak een tutu, bij jongens een broek met bretellen, 

al dan niet met strikje. Uiteraard mag je ook een andere outfit voorzien. Ik vraag jullie ook de 

'taart' zelf te voorzien, zo is ze ook volledig naar jullie wensen...  

Het decor is blauw en grijs voor jongens, roze en goud voor meisjes 

 

 

 

  



 

Ukkiepukkiefotografie Brochure newborn www.ukkiepukkiefotografie.be 

3. De baddershoot! Jullie kleine pruts hoeft natuurlijk niet boordevol taart mee naar huis...  

We vullen een badje met lekker warm water en heel wat schuim waarin jullie kleine kapoen 

nog even kan plonsen. Ook daar nemen we enkele leuke foto's van!   
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Kostprijs 

De kostprijs van een cakesmashsessie is 150 euro. Je krijgt hiervoor alle foto’s in kleur via 

downloadlink.Er is nergens een logo of watermerk voorzien op de foto’s. 

Er wordt een voorschot gevraagd van 50 euro, te betalen binnen de week na de boeking. 

Bij annulatie van de fotosessie wordt het voorschot NIET terugbetaald, uitgezonderd: 

- Indien de fotosessie 10 dagen vooraf afgezegd wordt 

- Indien de fotosessie minder dan 10 dagen vooraf wordt geannuleerd, doch je zelf een 

andere klant aanbrengt. 

Het resterend bedrag wordt cash betaald op de fotosessie zelf. 

Taart 

De taart is een heel belangrijk detail voor zo’n fotosessie. Ik vraag standaard de taart zelf 

mee te brengen. Wie echter geen adresjes weet voor zo’n taart, kan ik wel op weg helpen.  

 

Kledij 

Let op: in tegenstelling tot een newbornsessie moet je wel eigen kledij voorzien!  

Outfit 1 : gewone foto’s  

Outfit 2 : foto’s met de taart, let op: de kledij wordt vuil.  

Tip: online kan je ook gepersonaliseerde t shirtjes aankopen voor een betaalbare prijs! 

Als het mogelijk is, breng ook een handdoek en washandje mee om nadien de baby wat op 

te frissen. 

Afleveren foto’s 

Alle foto’s worden afgeleverd via een downloadlink (WeTransfer) 

Alle foto’s staan in groot formaat, hoge resolutie (300 dpi). De foto’s staan in kleur. 

Het afwerken van de foto’s duurt ongeveer 2 weken. 

 

Opties 

- Houten usb in wit doosje: 25 euro 

- Luxedoosje met usb stick en 25 prints formaat 18 cm x 13 cm: 60 euro 

- Triplex formaat 15 cm op 15 cm : 40 euro 

- Album 20 cm op 20 cm, 10 dubbele blz: 100 euro 
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Privacy 

Net als voor alle andere fotosessies binnen het aanbod, geldt hier ook mijn werkwijze ivm 

privacy. Alle foto’s worden verwerkt en opgeslagen. Foto’s worden enkel gepubliceerd na 

goedkeuring van één van de ouders. Foto’s worden niet doorverkocht aan databanken! 

Andere gegevens worden enkel gebruikt voor het verwerken van de boekhouding. Er 

worden geen gegevens doorverkocht aan derden! 

 

Betaling 

De betaling van de fotosessies gebeurt steeds cash tijdens de fotosessie. 

Er is geen bancontact, het kan wel via betaalapp. 

De betaling van de triplex gebeurt voor de bestelling, bij opgave van de fotokeuze hiervoor. 

Dit kan via overschrijving. 

 

Contactgegevens 

Vilez Christ - Motestraat 30 - 8850 Ardooie 

Telefoon: 0479 92 87 59  

E-mail: christ.vilez@telenet.be (de beste manier om mij te contacteren) 

Website: www.ukkiepukkiefotografie.be 

Facebook: Newborn Ukkiepukkiefotografie 

BTW BE0889.854.739 

 

Met deze brochure hopen wij U voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u echter nog 

vragen hebben, aarzel niet mij te contacteren via e-mail of onze facebookpagina.  
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