
CHERYLL VAN WEERT
PHOTOGRAPHY

Geboren in 1989, getrouwd met Vince en in

2017 de stap gezet van advocatuur naar

fotografie. Ik ben een fotografe met een

voorliefde voor warme, pure beelden en het

vastleggen van liefde. Ik vind het ontzettend

leuk om iedere week weer nieuwe mensen te

leren kennen en mezelf uit te dagen om steeds

weer andere beelden te maken. Wanneer ik

mijn doel heb bereikt? Als je jezelf ziet op mijn

foto’s, mooi en zoals je bent.

Cakesmashshoot 
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Hoe leuk is het om een mooie en originele

uitnodiging te maken voor de

allereerste verjaardag van jullie kindje!

Cakesmash fotoshoots zijn altijd een klein

feestje. Terwijl jullie kindje een heerlijke

taart opeet, worden er mooie en

sfeervolle foto’s worden gemaakt. Lees

hieronder verder over de cakesmash

fotoshoots.

Cakesmash Fotoshoot 



Werkwĳze

Investering

Voorwaarden

Contactgegevens
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Werkwĳze

Wanneer plannen?
Ruim voor de eerste verjaardag van jullie kindje.

Bedenk even wanneer je de uitnodigingen wil
versturen en houd dan rekening met drie weken

levertijd van mijn foto’s. Vaak rond de leeftijd
van 10,5 of 11 maanden. Je wilt ook weer niet
dat je kindje te jong al op de foto gaat, want

dan is zelfstandig zitten en eten vaak nog lastig.
 

Zelf meenemen
Kledingsetjes in warme natuurtinten: beige,

lichtbruin, gebroken wit, okergeel,
roestig oranje, bordeaux rood.

 
 

Ik houd van natuurlijk licht, een ongedwongen
sfeer en veel scherpte-diepte in mijn foto’s. Ik

probeer net even wat andere plaatjes te schieten
dan je gewend bent.



Werkwĳze
Soort fotoshoot

Iedere fotograaf heeft een andere stijl. Niet alleen
qua fotografie, maar ook qua styling. Ben je op zoek

naar foto’s met warme natuurtinten en een bohemian
sfeertje? Dan ben je aan het juiste adres! Wil je liever
foto’s met felle kleuren, zoals roze of blauw? Dan ben

ik liever eerlijk en geef ik aan dat je daarvoor beter
een andere fotograaf kunt vragen die wel bij jullie

past.
 

Planning
Binnen of buiten? Dit hangt van het seizoen en de

weersomstandigheden af.
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Investering
Wat ik als eerste red als mijn huis in brand

staat? Mijn geliefde en mijn foto’s.

Alleen al die prioriteit laat voor mij zien hoe

belangrijk foto’s zijn. Ze staan stuk

voor stuk voor een herinnering aan een

bepaalde periode. Deze foto’s zijn een

investering voor een mooie periode in het

leven van jullie kindje.
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Cakesmashshoot 
 

 45 min shooten
 

portretfoto’s + cakesmashfoto’s +
melkbadfoto’s

 
15 mooie foto’s bewerkt in de stijl van mijn

portfolio
 

 een naked cake, versierd met verse
bloemen

 
bohemian styling van de set

 

 

€ 200

Investering



Melkbadje 



Voorwaarden
 

 
Mijn algemene voorwaarden zijn van

toepassing: klik hier.
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http://www.cheryllvanweert.com/info


Hope to see you soon!
Cheryll van Weert Photography

Kleine Beemd 45

5283 LP Boxtel

 

0651413289

 

www.cheryllvanweert.com

info@cheryllvanweert.com
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