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Over mij

Mijn naam is Kim Kivits.

Zelf mama van Aidan (2007), Hayley (2008) en Abbey* (2013) en sinds kort Macey en Maelyn 
(2014). Ik ben een ervaren en (newborn) geduldige fotograaf. Mijn aller grootste passie is ne-
wbornfotografie. Kleine handjes, kleine voetjes, kleine babytjes die allemaal uniek en verschil-
lend zijn.
Er is niks zo puur als een pasgeboren baby en dit vind ik prachtig om vast te mogen leggen.
Ik kom graag bij u thuis om foto’s te maken, geen stress maar in eigen vertrouwde omgeving. 
Ik neem alle spullen mee.

Ik werk tevens sinds 2009 ook in mijn eigen studio aan huis in Eindhoven met studiolicht voor 
zwangere buikjes, baby’s vanaf 3 maanden, gezinnen etc.
 
Ieder kindje is verschillend en ik neem de tijd om hem/haar zo puur mogelijk en als zichzelf op 
de foto te zetten. 
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Studioreportage

Voor kind, gezin, zwangerschap, groep en baby. 
 
In de studio in Eindhoven word gebruik gemaakt van een witte 
achtergrond (optioneel zwart en grijs). Incl. kledingwissel.
 
Voor prijzen zie website onder het kopje ‘investering’

Ik verkoop GEEN lage resolutie of ONbewerkte fotobestanden. 
Alleen de geselecteerde nabewerkte fotobestanden.



Reportage op Locatie

Voor kind, gezin, zwangerschap en groep.
 
Op een zelfgekozen (of in overleg) locatie. Incl. kledingwissel
 
Voor prijzen zie website onder het kopje ‘investering’

Ik verkoop GEEN lage resolutie of ONbewerkte fotobestanden. 
Alleen de geselecteerde nabewerkte fotobestanden.
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Newbornreportage
Voor pasgeboren baby’s tot 14 dagen.
Shoot vind plaats bij ouders thuis in eigen vertrouwde omgeving.

Bij newbornshoots kom ik vanaf dag 3 bij u thuis langs om foto’s te maken 
van uw pasgeboren kindje. Meest ideale is tot 14 dagen na de geboorte.  
Dan slapen ze over het algemeen beter en dieper en zijn ze nog makkelijk 
in positie te leggen.
Ik neem zelf alle spullen mee, u hoeft nergens voor te zorgen. Vooraf mag 
je aangeven wat jullie wensen zijn. Welke kleuren/materialen, het wel 
of geen gebruik maken van props (manden e.d.), wel of geen mutsjes en 
haarbanden. Dan neem ik een selectie mee en kiezen we bij u thuis welke 
spullen er uiteindelijk gebruikt gaan worden. Op mijn website en Face-
book pagina (deze word wekelijks bijgehouden) staan vele voorbeelden 
en sfeerimpressies.

Mocht u een foto willen met een ouder broertje/zusje of met papa/mama 
geef dit dan even van te voren aan. Hier zijn geen extra kosten aan ver-
bonden.

Foto’s nodig voor een geboortekaartje? Dan kun je tijdens de shoot kie-
zen welke je wilt en stuur ik ze dezelfde dag nog op!

Incl. gebruik van alle props, doeken, mutsjes en andere materialen.
 
Voor prijzen zie website onder het kopje ‘investering’

Ik verkoop GEEN lage resolutie of ONbewerkte fotobestanden. Alleen de 
geselecteerde nabewerkte fotobestanden.



Zwangerschapsreportage
In de studio in Eindhoven word gebruik gemaakt van een witte 
achtergrond (optioneel zwart en grijs). Incl. kledingwissel.
 
 Voor prijzen zie website onder het kopje ‘investering’

Ik verkoop GEEN lage resolutie of ONbewerkte fotobestanden. 
Alleen de geselecteerde nabewerkte fotobestanden.
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Waar moet je rekening mee houden?
 
Zorg voor verzorgde handen, geen grote of drukke 
sieraden of horloges.
Het liefste een setje neutraal (spijker met wit/grijs/
neutrale kleur) en een setje zwarte bovenkleding.  
Graag kleding wat strak om de buik zit of wat makkelijk 
omhoog kan voor fotos van een blote buik. Denk aan 
bandana of topjes.  
Een mooie bh is ook mooi. Verder nog een stoer (le-
ren) jasje/colbertje of een oversized vest/blouse.
Mocht je ook al accessoires van jullie baby hebben 
zoals knuffeltje/schoentje/echofoto etc. hebben mag 
je dit ook meebrengen.



Trouwen

Iedere bruiloft is verschillend. Mail me daarom voor een offerte op 
maat.
Je hebt al een pakket met 5 uur fotografie incl. digitale bestanden 
vanaf Euro 775,-

Ik wil jullie graag even vantevoren ontmoeten. 
We bespreken samen even door wat jullie wensen zijn en hoe lang 
jullie mij als fotograaf op jullie bijzondere dag aanwezig willen heb-
ben. 

Ik verkoop GEEN lage resolutie of ONbewerkte fotobestanden. Al-
leen de geselecteerde nabewerkte fotobestanden.

                                             
7



Algemene informatie
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Alle fotorechten/copyright liggen bij Kim Kivits photography. Ik heb het recht om alle 
foto’s voor promotie te gebruiken voor o.a. de website. Wanneer u niet wilt dat er foto’s 
op internet worden geplaatst kunt u dit vooraf of tijdens de shoot aangeven.
Kim Kivits Photography is niet aansprakelijk voor slechte afdrukken. Dit wil zeggen even-
tuele kleurverschillen, scherpte, kwaliteit en maat afwijkingen in de afdruk bij nabestel-
lingen. Het is de klant zijn/haar eigen verantwoording dit bij een professionele drukker te 
doen.(Geen hema e.d.)

Voor kinder/gezins/groepsfoto’s raad ik aan om een setje neutrale kleding mee te nemen 
(spijker is altijd goed met een neutrale kleur bovenkleding wit/grijs/pastel) Daarnaast nog 
een extra setje kleding voor de kinderen in kleur.

Ik heb genoeg speelgoed/accessoires in de studio,maar je mag natuurlijk ook van thuis 
iets meebrengen. Misschien een leuke muts/hoed of een dierbare knuffel.
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De foto’s worden gemaakt met een witte achtergrond, op verzoek zijn ook foto’s met een grijze en/of zwarte achtergrond moge-
lijk.
In de studio fotografeer ik meestal op blote voeten/zonder schoenen. Mocht je toch met schoenen op de foto willen, neem dan 
een schoon paar mee naar de shoot.

Na de fotoshoot worden de foto’s geplaatst in een online galerij. Hiervoor krijgt u een email met daarin een link naar uw per-
soonlijke galerij. Deze foto’s zijn onbewerkt en zijn alleen bedoeld om uit te kiezen. Niet voor privegebruik. U kunt mij via de 
email doorgeven welke foto’s u graag bewerkt wil ontvangen. Deze fotos worden nabewerkt en digitaal aangeleverd in zowel 
kleur als zwart-wit via Wetransfer.

Afspraak verzetten/afzeggen: Dit kan per mail of sms: 0612473948. Graag binnen max 36 uur.
Wanneer er niet word afgezegd of word opgedaagd bij een shoot word er alsnog een rekening gestuurd!

Hoe kom je bij de studio?
Het beste is om het adres van mijn achterburen aan te houden. Dat is Ruwenberg 87 in Eindhoven. Het is de houten poort daar 
recht tegenover (zie foto).



Newbornshoot informatie
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Nog even wat belangrijke punten voor aanvang van de 
newbornshoot:
Rust is heel belangrijk en we nemen dan ook de tijd om 
mooie foto’s te maken van jullie pasgeboren kindje. Zorg 
dat er iemand is om de oudere broertjes/zusjes bezig te 
houden in een andere ruimte, zodat je baby in alle rust in 
slaap kan vallen en niet wakker schrikt. Plan dan ook liever 
geen bezoek tijdens de shoot.

Belangrijk is om vlak voordat ik aanwezig ben je kindje een 
bad te geven. Dit mag ook de tummy zijn of lekker met 
papa/mama in de douche. Dit helpt jullie kindje met rozig 
en slaperig worden. Na het badje geen kleertjes aantrek-
ken (ook geen rompers) maar lekker naakt met een pam-
per in een warme doek wikkelen en bij mama leggen. Zo 
hoef ik jullie kindje niet onnodig wakker te maken met het 
uitkleden. Na het badje mogen ze nog even een flesje of 
drinken bij mama. Als ze voor het bad al een voeding heb-
ben gehad dan nog alleen even een ‘toetje’ zo zijn ze ook 
heerlijk voldaan en worden ze niet wakker van de honger. 
 
Ik maak uitsluitend gebruik van natuurlijk licht, en neem 
de foto’s dan ook in de kamer met het meeste licht. 
Meestal is dit beneden voor een groot raam of schuifpui, 
maar soms ook de (kinder)kamer met een groot raam of 
veel lichtinval.



Zodra de reservering in mijn agenda staat (bevaldatum 
genoteerd in mijn agenda) is het niet meer mogelijk om 
kosteloos te annuleren. Wanneer er toch vanaf wordt ge-
zien wordt er alsnog een rekening gestuurd van 25% van de 
totaalsom. (Dit geldt niet wanneer er sprake is van ziekte).

Als je kleintje is geboren, stuur mij dan ZSM een sms. Dan 
spreken we meteen een datum + tijd af voor de shoot. 
06-12473948

Na de fotoshoot worden de foto’s geplaatst in een online ga-
lerij. Hiervoor krijgt u een email met daarin een link naar uw 
persoonlijke galerij. Deze foto’s zijn onbewerkt en zijn alleen 
bedoeld om uit te kiezen. Niet voor privegebruik. U kunt 
mij via de email doorgeven welke foto’s u graag bewerkt wil 
ontvangen. Deze fotos worden nabewerkt en digitaal aange-
leverd in zowel kleur als zwart-wit via Wetransfer.
Nabewerken van de foto’s duurt +/-  4 weken.
Kim Kivits Photography neemt zelf contact met u op zodra 
de foto’s klaar zijn.

Alle fotorechten/copyright liggen bij Kim Kivits photography. 
Ik heb het recht om alle foto’s voor promotie te gebruiken voor 
o.a. de website. Wanneer u niet wilt dat er foto’s op internet 
worden geplaatst kunt u dit vooraf of tijdens de shoot aange-
ven.
Kim Kivits Photography is niet aansprakelijk voor slechte af-
drukken. Dit wil zeggen eventuele kleurverschillen, scherpte, 
kwaliteit en maat afwijkingen in de afdruk bij nabestellingen. 
Het is de klant zijn/haar eigen verantwoording dit bij een pro-
fessionele drukker te doen.(Geen hema e.d.)

                                             
11



                                             
12

Contact

Kim Kivits Photography
 

Stapelen 27, Eindhoven
 

kimkivits@hotmail.com


