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Fotografie is naar mijn mening de mooiste manier om een herinnering levend te 
houden. Blader maar eens door een fotoalbum. Spontaan schieten je mooie
momenten te binnen. Je weet weer hoe het voelde, hoe het rook en wie er 
belangrijk voor je waren. Zulke foto’s leg ik graag voor u vast. 

Samen maken we een levendige herinnering die u later mee terug neemt naar dit 
bijzondere moment. 

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie.



Ik ben Amy de Jong van Luik. Geboren in 1986 in Rotterdam 33 jaar oud. 

Getrouwd met Koen de Jong. Mama van Pim Noud 2.5 jaar oud.

We kennen allemaal die momenten. Een moment waar je naar terug kijkt en denkt: ‘Daar veranderde alles’.

Eén van die momenten voor mij was toen ik mijn eerste bruiloft in 2011 fotografeerde. Terwijl ik bezig was, wist ik het:

 “Dit is wat ik wil doen.”

 

Ook studeerde ik dat jaar af als grafisch vormgever en was inmiddels ook al een tijdje als zodanig aan het werk. 

Toch zette ik de stap en startte Van Luik Fotografie. “Een bedrijfje naast mijn werk”, dacht ik. Echter liepen de aanvragen 

al snel op. Ik koos ervoor om mijn werk op te zeggen en richtte me volledig op fotografie. Van mijn hobby heb ik mijn 

werk gemaakt en daar ben ik dagelijks nog zeer dankbaar voor. Het is een beslissing waar ik nooit spijt van heb gehad.

Als klein meisje vond ik het heerlijk om door oude fotoalbums te bladeren. Mijn opa’s en oma’s nog jong, mijn ouders in 

de mode van toen en mijn zus, broer en ik nog klein. En nog steeds, of misschien zelfs steeds meer, zijn deze fotoalbums 

heel waardevol voor mij. Doordat ik nu ouder ben, zie ik ook hoe tijdelijk alles is. Het leven vliegt voorbij. Mijn opa’s en 

oma’s zijn er niet meer. En toch, als ik mijn fotoalbum opensla zit ik weer even bij ze op de bank.

 

In juni 2017 werden wij ouders van Pim. Al jaren maak ik foto’s van baby’s en kinderen, maar nu was het mijn eigen kind 

voor de lens. Wanneer ik een mooie foto van hem heb gemaakt, kan ik er uren naar kijken. Het maakt me zó trots. Tegelijk 

maakt het me ook ontzettend dankbaar dat ouders me deze taak toevertrouwen tijdens een fotoreportage. 

 

Dat wat foto’s met je doen fascineert me. Ze nemen je weer mee naar een moment. Tijdens een shoot lijken het 

“gewoon” mooie foto’s. Maar jaren later zijn ze ongelofelijk waardevol en onmisbaar. Dit was voor mij de reden om 

vanaf 2011 te starten als fotograaf. Ik wil mensen helpen een mooie herinnering te maken.

 

Ik kijk er naar uit om julllie te ontmoeten!

 

Liefs Amy de Jong van Luik

 

DE FOTOGRAAF Amy



NEWBORN LIFESTYLE

Ik wil jullie verhaal vertellen, laten zien hoe jullie leven er op dit moment uitziet. Ik kom daarom graag bij 

jullie aan huis voor een newborn lifestyle fotoshoot. Ik leg op een rustige ontspannen manier jullie liefde 

vast voor de kleine en natuurlijk de details. 

Knuffelen, met broertje of zusje erbij, details; ik leg alles vast. Ik houdt het zo natuurlijk mogelijk en ik leg jullie 

kleintje het liefst vast in de normale omgeving en condities. Mijn stijl is zo puur mogelijk. 

Ik neem zelf geen accessoires mee en ik zal de baby niet in bepaalde houdingen leggen.

Eigenlijk hoeven jullie alleen maar te genieten van elkaar en van het moment! Op een ontspannen manier 

zal ik zonder dat jullie het doorhebben de mooiste momenten vastleggen.

Inplannen?
Na de bevalling neem je contact met mij op en zullen we de shoot gaan inplannen. 

Belangrijk: dit hoeft echt niet heel snel na de geboorte! In de eerste weken moet je vaak nog erg wennen 

aan dit nieuwe ritme en ondertussen ben je misschien nog aan het 

bijkomen van de bevalling. Deze shoot kan ook prima na 4, 6 of 8 weken. 

Tijdens de shoot stuur ik jullie natuurlijk aan en jullie mogen zelf ook vooral jezelf zijn! Denk niet te veel na 

maar geniet echt van de tijd samen en jullie kleintje. Lach, knuffel, kus en doe lekker gek. 

Na de shoot stuur ik jullie na een aantal dagen, een online preview toe! Jullie kunnen dan zelf hieruit de 

20 mooiste foto’s uitkiezen die ik zal nabewerken. Nadat er een selectie gekozen is, duurt de nabewerking 

ongeveer 2 weken. Hierna ontvang je de foto’s via een downloadlink op wetransfer. 

€175,-
20 foto’s nabewerkt naar keuze.



SHOOT OP LOKATIE
20 foto’s nabewerkt naar keuze.

€175,-

Hou je niet zo van de studio en wil je graag mooie, spontane foto’s van je gezin laten maken? 
Kies dan bijvoorbeeld voor een gezins of  familieshoot op lokatie ! 

Een ongedwongen shoot waarbij gezelligheid voorop staat. Heb je een voorkeur voor een
bepaalde locatie waar jullie als familie of gezin blij van worden, laat mij dit dan weten! 
De locatie kan namelijk door jullie zelf gekozen worden. De shoot duurt ongeveer 1 tot 1,5 uur en in deze tijd 
kunnen we alles doen wat jullie graag willen. Ook maak ik vaak nog wat aparte foto’s van de gezinnen en 
probeer ik de kinderen ook nog op de foto te zetten.

Tijdens deze shoot stuur ik jullie natuurlijk aan en jullie mogen zelf ook vooral jezelf zijn! Denk niet te veel na 
maar geniet echt van de tijd samen!

Na de shoot stuur ik jullie na een aantal dagen, een online preview toe! Jullie kunnen dan zelf hieruit de 20 
mooiste foto’s uitkiezen die ik zal nabewerken. Nadat er een selectie gekozen is, duurt de nabewerking 
ongeveer 2 weken. Hierna ontvang je de foto’s via een downloadlink op wetransfer. 

Deze shoot is mogelijk voor: 
• Zwangerschap
• Gezinnen
• Families
• Vrijgezellenfeest
• Recepties



ZWANGERSCHAP €125,-
15 foto’s nabewerkt naar keuze.

Zwanger zijn is iets heel bijzonders, je straalt en je geniet van je prachtige ronde buik! 
Dit bijzondere gevoel wil je natuurlijk voor altijd vastleggen, een herinnering aan een mooie bijzondere periode.
De beste periode voor een zwangerschapsreportage is wanneer je ongeveer 32-36 weken zwanger bent. 
Uw buik is dan op z’n mooist. 

Handige informatie
Voor het maken van mooie blote buikfoto’s (indien gewenst) is het belangrijk dat er voorafgaand van 
de fotoshoot niet al te strak zittende kleding wordt gedragen om striemen op de buik te voorkomen. 
Voor blote buik foto’s is het mooi om een wit of zwart topje (bijv. een bandeautop) of mooie lingerie 
aan te trekken zodat we de buik mooi bloot op de foto kunnen vastleggen. 
 
Ik kan in mijn studio met 3 verschillende achtergronden fotograferen, wit, beige, en zwart neem dus twee of meer 
verschillende setjes mee. Denk er ook aan dat wanneer je samen op de foto wilt, dat je de kleding van jou en je 
partner op elkaar afstemt. Dit zijn natuurlijk maar tips, je moet vooral kleding mee nemen waar jij je prettig in voelt.

P.s. In mijn studio zijn een aantal mooie zwangerschapsjurken aanwezig jullie mogen uiteraard tijdens deze shoot 
van deze jurken gebruik maken.

Tips:
Neem je je kind(eren) mee voor op de foto? Zorg dan dat er iemand is die op kan passen terwijl jij in je eentje 
op de foto gaat.

•  Neem zelf persoonlijke accessoires mee waarmee je eventueel gefotografeerd wilt worden.
•  Neem donkere en lichte kleding mee. Dan kun je variëren op de foto’s.
•  Kies voor kleding zonder streepjes of patroontjes. Effen stoffen zijn het mooist op de foto.
•  Trek geen knellende kleren aan; het is jammer als je afdrukken van kleding in je huid hebt staan.
•  Neem eventueel body lotion mee om je huid vlak voor de fotoshoot nog in te smeren.
•  Zorg ervoor dat je handen en nagels van jou en of je partner verzorgd zijn, 



Wat gebeurd en na een fotoshoot? 
3-5 dagen na de fotoshoot krijgt u via een link naar een beveiligd online album de foto’s toegestuurd, 
u kunt dan zelf een selectie maken uit de 15 mooiste foto’s, deze nummers geeft u per mail aan mij door. 
De door u zelf uitgekozen foto’s zal ik standaard nabewerken, dit houdt in dat de oneffenheden worden 
weggehaald en de kleuren worden opgehaald.  De foto’s worden bewerkt in kleur en zwart wit.

* Wilt u alle of meerdere foto’s afnemen dan is dit uiteraard mogelijk. Tegen een meerprijs (€50,-)
krijgt u dan alle foto’s aangeleverd er zullen dan 15 bewerkt worden naar keuze, de rest van de foto’s 
zijn onbewerkt.  Extra foto’s nabewerken kost €5,- per foto. 
 
Levering
Digitaal via een downloadlink, hiervoor heeft u een laptop of pc nodig, ook kun u een eigen meegebrachte 
USB stick langsbrengen. De levertijd van de nabewerkte foto’s is ongeveer 1 - 2 weken. 
Ik lever geen RAW bestanden.

Betaling
Graag contant betalen na de fotoshoot of graag 1 dag van te voren overmaken 
op NL65 INGB 0702 694 592 t.a.v. A. van Luik onder vermelding van naam en datum van de shoot.

* Shoots op lokatie zijn exclusief eventuele reiskosten buiten een straal van 20 km. (0,21 ct per km.)
* Afmelden graag 72 uur van te voren ivm mijn planning die dag.

Privacy
Foto´s kunnen door van Luik Fotografie gebruikt worden als reclamemateriaal op de website, social media, advertenties en overige marketing- en 
promotiedoeleinden. Wanneer u hier bezwaar tegen heeft verzoeken wij u vriendelijk dit tijdens of na de shoot aan te geven bij de fotograaf zodat 
wij rekening kunnen houden met uw privacy wensen. Foto’s worden door Van Luik Fotografie 1 jaar na datum van de fotoreportage bewaard, 

hierna worden de foto’s zonder kennisgeving verwijderd van de harde schijf. 

Adresgegevens studio
Christiaan Huygenslaan 15
3204 CE Spijkenisse 
06-81534615

 

ALGEMENE INFO


