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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.  

Mijn vrouw Agnes assisteert mij met het aankleden van de baby, positioneren,… Te allen tijde 

staat het comfort en vooral de veiligheid van jullie baby op de eerste plaats! Beiden hebben 

we dan ook alle aanbevolen inentingen gehad. Wanneer één van beide ziek is, stellen wij de 

fotosessie uit. (veiligheid boven alles) 

 

Werkwijze 

 

Een fotosessie gebeurt tussen de 5e en 15e dag na de geboorte en vindt plaats in Ardooie. 

Het voordeel om bij ons thuis te werken is dat wij die huiselijke warme sfeer letterlijk en 

figuurlijk mogen nemen! Er is extra verwarmingselement voorzien, dicht bij jullie baby… Wij 

richten onze woonplaats in met een beanbag en achtergrondsysteem met allerlei props. 

Ook al heb je net de baby voeding gegeven, vragen wij steeds extra voeding mee te brengen. 

Wanneer bij aanvang de fotosessie de baby al voeding dient te krijgen, is dit geen probleem. 

Graag ook jullie verzorgingstas meebrengen. 

Wie borstvoeding geeft, kan dit hier in alle rust in de woonkamer geven. Wij trekken ons dan 

terug naar de keuken. 

Een tijdsduur van een newbornsessie opgeven is moeilijk. Onze ervaring leert dat het 

ongeveer een tweetal uur duurt, maar alles hangt af van hoe vlot het verloopt. Wij kregen al 

vaak een ‘sorry’ omdat het wat langer duurde, maar dit is zeker niet nodig! Comfort en 

kwaliteitsvolle foto’s primeren! Wij nemen dan ook graag de tijd om jullie prins of prinses in 

alle mogelijke goede omstandigheden te fotograferen. 

Wij bezitten allerlei props, kleertjes, schalen, bedjes, achtergronddoeken, vinyl, kroontjes, 

haarbandjes, beertjes,… om er een mooie reeks van te maken. 
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Het aankleden en positionering van de baby is in handen van Agnes.  Zij waakt dan ook over 

de veiligheid van jullie baby terwijl ik fotografeer. Een ideale hulp en belangrijk pluspunt dat 

we dit als koppel kunnen afwerken. 

Bij de keuze van de setting houden wij uiteraard rekening met het geslacht van jullie baby, 

maar ook met jullie wensen! 

Doch wij willen wel duidelijk stellen dat ik een eigen stijl heb en die ook trouw blijft. Je mag 

gerust op mijn facebookpagina, website,.. rondkijken en foto’s tonen die je graag zou 

hebben… Foto’s van Pinterest die niet in mijn stijl passen (vb naakte baby, gevaarlijke 

poses,…) maak ik niet. De keuze van uw newbornfotograaf moet gebaseerd zijn op zijn 

portfolio. 

De eerste setting wordt gefotografeerd op een beanbag. Voor jongens gebruik is witte 

flokatidoek, voor meisjes wordt dit een roze. U kan ook kiezen op een donkerbruine neutrale 

achtergronddoek (meer winters). 

 

Ik beschik over allerlei kleertjes, zowel voor jongen als meisjes. U kan hieruit 3 pakjes kiezen. 

Wanneer de baby gevoelig is en de sessie moeizaam verloopt, werken we liever met 2 outfits, 

maar meer verschillende schalen als prop. Zo beperken we het omkleden en prikkelen we de 

baby niet te veel… 
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Foto’s met de ouders lukt helaas niet: de vinylachtergrond is slechts 1m40 hoog. Een foto met 

grote broer of zus is wel mogelijk. Denk er wel aan dat een fotosessie ongeveer 2 uur duurt, 

wat misschien iets te lang is voor grote broer of zus. Rust tijdens een newbornsessie is van het 

allergrootste belang.  

 

Soms gebeurt het dat het niet lukt om een volledige fotosessie af te werken doordat de baby 

te onrustig is. Graag stellen wij dan een nieuwe datum voor om de sessie te vervolledigen. 

Wanneer u echter opteert om hierop niet in te gaan, wordt de volledige sessie aangerekend. 

 

Afwerken foto’s 

Binnen de 2 à 3 dagen na de fotosessie krijg je reeds enkele verkleinde voorbeeldfoto’s, 

voorzien van een logo van Ukkiepukkiefotografie. Op de downloadlink staan alle foto’s in 

groot formaat in hoge resolutie (300 dpi). De foto’s staan in kleur. Je krijgt ALLE geslaagde 

foto’s. Ook hier is het moeilijk een richtgetal te geven, doch 120 a 150 foto’s lijkt ons een 

minimum. 

Het afwerken van alle foto’s duurt ongeveer 2 weken. Wanneer u kiest voor een luxebox of 

andere optie, kan dit verlengd worden naargelang het product. 

U beschikt met deze foto’s over alle mogelijkheden om zelf artikelen te bestellen via 

webwinkels. Met enige trots kan ik U wel ons aanbod van albums, triplex, luxedoosjes,.. sterk 

aanbevelen! Dit zijn allen topproducten die u enkel bij een fotograaf kan vinden… 
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Aanbod / prijzen 

 

Het verschil in het aanbod is de wijze van afleveren van de foto’s. Je krijgt steeds alle 

geslaagde opnames in groot formaat, met een garantie van 120 foto’s. 

 

FOTOSESSIE BASIC 

 

Alle foto’s worden afgeleverd via een downloadlink WeTransfer. Er is geen doosje, geen usb 

stick. De foto’s hebben dezelfde kwaliteit als onderstaande fotosessies. 

Kostprijs: 150 euro 

 

FOTOSESSIE SILVER 

Alle foto’s worden afgeleverd op een houten usb stick, met bijhorend klein doosje. In de cover 

van het doosje zit een foto van de fotoshoot. De capaciteit van de houten usb stick bedraagt 

16 GB 

Kostprijs: 175 euro 

 

FOTOSESSIE GOLD 

Alle foto’s worden afgeleverd in een luxebox, met een usb stick en prints. De capaciteit van de 

bijhorende usb stick bedraagt 32 GB. Er is nog vrije ruimte om zelf aan te vullen met jullie 

gemaakte foto’s van jullie wondertje! 

Een box bevat ook 25 fotoprints van 18 cm x 13 cm. Ook hier is er nog ruimte over om zelf 

aan te vullen… 

Op de cover staat ook de naam en geboortedatum. 

Er zijn verschillende mogelijkheden van materie. De USB stick is in dezelfde stof. U kan ook 

kiezen voor een combi leder (cover) met linnen (zijkanten en binnenkant). Ter plaatse kan je 

deze stoffen kiezen aan de hand van een stalenpallet. 

Wanneer u deze fotosessie kiest, hanteren we volgende werkwijze: 

- Verkleinde voorbeeldfoto’s (u hoeft hieruit nog niet te kiezen) 

- Binnen de 2 weken een downloadlink met alle foto’s waaruit u de 25 prints kan kiezen 

- Opgave van de gekozen 25 prints 

- Binnen de daaropvolgende 2 a 3 weken ligt de luxebox klaar met de usb, met de 

prints… 

Kostprijs: 210 euro 
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FOTOSESSIE PLATINUM 

Hét nieuwste van het nieuwste: u krijgt naast een usb stick, ook een album in dezelfde box. Er 

zijn geen losse prints in. Formaat album is 20 cm op 20 cm. De dikke bladzijden (800 gram) 

zijn in Silk kwaliteit, met afgeronde hoeken. Een voorbeeldexemplaar kan je inkijken tijdens de 

newbornfotosessie. 

Het album telt 20 bladzijden (10 dubbele spreads). De lay-flat binding maakt dit geheel tot 

een topper! Het album steekt in een bijhorende box. Het album bevat een 25 tal foto’s. Je kan 

dit aantal gerust ook wijzigen… vraag gerust info! 

Kostprijs: 270 euro 
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UKKIEPUKKIEPLAN 

Vraag gerust info voor dit plan bestaande uit 3 fotoshoots: zwangerschapsessie, 

newbornsessie en cakesmashsessie, inclusief album 

 

Kostprijs: 520 euro 

 

 

TRIPLEX – Hét ideale geschenk! 

Geen vijfde soort fotosessie, maar een topper binnen het aanbod: een drieluikje! 

Hét ideale geschenk voor de grootouders, meter, peter,… 

Er zijn drie formaten van de foto’s in de triplex: 15 x 15 cm, 18 x 18 cm, 20 x 20 cm. 

Persoonlijk vind ik dat het kleinste formaat het best tot zijn recht komt op een dressoir/kast. 

De kleur van de cover kan je kiezen uit verschillende lederkleuren. U kiest zelf de 3 foto’s die 

uw wenst op het drieluik. Er bestaat ook de mogelijkheid om het middenpaneel te voorzien 

van een tekstje voor meter/peter ipv een foto. 

Voordat alles besteld wordt, krijg je een jpg file van de samenstelling van het drieluikje. Let 

op: een triplex bevat vierkante foto’s. De foto’s worden dus bijgeknipt. 

Kostprijs: 15 x 15 cm : 40 euro / 18 x 18 cm : 50 euro / 20 x 20 cm : 60 euro 
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Reserveren 

 

U kan een plaatsje reserveren door opgave van naam en uitgerekende datum. Enkel bij een 

geplande keizersnede kunnen we reeds een datum prikken. In de andere gevallen wordt 

gewacht tot na de geboorte van jullie wondertje. Het is echter van groot belang om binnen de 

3 dagen na de geboorte een bericht te sturen zodat we een datum kunnen prikken. Wanneer 

u pas na een week een bericht stuurt, kunnen wij geen plaats garanderen. Een fotosessie gaat 

door tussen de 5e en 15e dag na de geboorte.  

 

Vroeggeboorte 

 

Wanneer de baby te vroeg geboren wordt, zodat het verblijf in de materniteit desdanig 

verlengd wordt dat een fotoshoot binnen de 15d niet mogelijk is, kan dit uitzonderlijk verlegd 

worden… Dit wordt in onderling overleg afgesproken. 
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Betaling 

 

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

Er is geen bancontact. 

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

Dit kan via overschrijving. 

 

Contactgegevens 

 

Vilez Christ - Motestraat 6 bus 5 - 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 

 

 

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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