
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.

Boudo�rshoot 
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De boudoirshoot geeft je een boost aan

zelfvertrouwen. We focussen ons op

jouw vrouwelijke kracht. We gaan op een

ontspannen wijze shooten, waarbij de

focus ligt op jouw schoonheid en waar jij je

fijn bij voelt. Ik werk met natuurlijk

licht, dat voor sfeervolle beelden zorgt.

Een ontspannen moment waarop je
helemaal jezelf bent. Vrouwelĳk en

mooi!



Investering

Locaties

Kledingtips

Voorwaarden

Contactgegevens
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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. Investeer in mooie

foto’s van jouw vrouwelijkheid.
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Lovely Boudoir

1 uur shooten

15 foto's

Online gallery met bestanden inhoge
resolutie en lage resolutie

€ 225

INVESTERING



Bonus

EXTRA FOTO'S 

Je ontvangt je foto's in een online galerij. Wil je

meer foto's bij bestellen? Dat kan! De kosten

zijn € 7,50 per foto

ALBUM 

Maak je foto's tastbaar en laat er een mooi

album van maken. Met liefde en plezier maak

ik een mooi album voor je. 

20x20 cm | 24 pagina's | linnen cover € 80  

HAAR/VISAGIE

Boek een van mijn stylistes voor die extra

special touch voor jouw boudoirshoot

Cally Mooi Gevoel of Tuur MUAH.

https://www.callymooigevoel.com/reserveren
https://www.tuur-muah.nl/


Summer Nature
Boudoir

In de maanden mei t/m augustus is het vaak

warm genoeg om deze toffe boudoirshoot te

doen: summer nature boudoir.

We beginnen met wat foto's in de natuur en

we sluiten de fotoshoot dan af met wat mooie

beelden in het water. 



Locaties

- Favoriet: in een sfeervolle hotelkamer 

- Bij je thuis (indien voldoende daglicht)

- Natuurgebied met water (mei t/m augustus)
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KLEDING

We beginnen de shoot met een relaxte outfit.
Denk bijvoorbeeld aan:

 - een lang, grijs vest
- lange, warme sokken

- een witte blouse

LINGERIE
Kies enkele mooie setjes lingerie.

 Vooral een zwarte kanten body is op de foto

echt fantastisch. Voorgevormde en gevulde

vlakke bh’s doen het vaak iets minder goed op

beeld. Kies dus liever voor een kanten setje.

FIJNE KLEUREN

Zwart / wit / grijs / geen felle kleuren
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Kledingtips 



Voorwaarden
Mijn algemene voorwaarden zijn van

toepassing: klik hier.

Bovengenoemde prijzen zijn excl.

reiskostenvergoeding a € 0,40/km ex btw

Voor de boudoirshoots ben ik enkel

beschikbaar op maximaal 50km afstand vanaf

Boxtel.
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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


