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Op alle rechtsbetrekkingen van Anita Neve Fotografie zijn de Algemene Voorwaarden van DuPho van toepassing. De tekst van deze voorwaarden 
is afgedrukt op de achterkant van dit briefpapier. Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van 
de hand gewezen. 

 

	

 

 

CAKESMASH SHOOT 
In de studio kunnen we verschillende kleuren achtergronden gebruiken. Bij 
een cakesmash vind ik zelf een witte achtergrond het meest geschikt. Lekker 
fris, pas goed bij zo’n kleintje. Maar misschien vind je het leuker om foto’s met 
een gekleurde achtergrond te hebben. Je kan bij mij kiezen uit paars, geel of 
middengrijs (of zwart of wit natuurlijk).  
 
We gaan natuurlijk ook de achtergrond een beetje versieren. Meestal gebruik 
ik daar wat slingers en ballonnen voor. Als je heliumballonnen wil, kan je die 
het beste zelf meenemen. Je kan ze onder andere kopen bij De Feesthoek in 
Almere-Stad. Haal ze dan wel pas vlak voor de shoot op. Ook andere speciale 
versieringen kan je zelf meenemen. Die materialen kan je dan daarna voor het 
verjaardagsfeest gebruiken; het blijft als het goed is gewoon heel.  
Als je wil, kan ik ook voor extra materialen zorgen. Hier zijn extra kosten aan 
verbonden. Het is fijn als je vantevoren nadenkt over wat je wil. Dan kan ik 
daar rekening mee houden. 
 
PROPS 
De taart die ik gebruik, wordt gemaakt door een professionele taartenbakster. 
Zij maakt de taart in de kleur die je zelf wil. Ze gebruikt room als topping, daar 
kan je lekker mee kliederen.  
 
Als je zelf een taart wil maken, hierbij wat tips: 

- Maak de taart niet te groot. Je kindje is tenslotte ook nog niet erg 
groot. 

- Botercrème of room zijn prima geschikt als topping. Daar kan je lekker 
mee kliederen. 

- Chocolade kan, maak kan soms een bepaalde associatie opwekken. 
Hetzelfde geldt voor helderrood, dat lijkt misschien wat veel op bloed. 
 

Soms versier ik de taart zelf nog een beetje met krullen of kaarsjes.  
 
Ook overige materialen zijn soms leuk om de foto’s een unieke  
uitstraling te geven. Dus heeft je kind een favoriete knuffel,  
mooie vleugeltjes, supermancape of wat dan ook; neem dat  
gerust mee.  
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Bedenk wel dat het belangrijkste van de shoot de taart is waar je kindje mee 
gaat kliederen.  Dus neem ook weer niet al te veel mee. 
 
KLEDING 
Het is handig om wat verschillende soorten kleding mee te nemen. Effen 
kleding werkt meestal beter dan kleding met print. En kleding met letters of 
plaatjes leidt zelfs behoorlijk af. Zwarte kleding valt vaak een beetje weg op 
de foto dus kies iets lichter gekleurd of – als het leuk staat – een felle kleur. 
 
DE SHOOT 
Ik wil je kindje graag zo ontspannen en vrolijk mogelijk in beeld brengen. We 
gaan gewoon lekker kijken wat werkt en vooral wat je kindje leuk vindt. Vaak  
is de aandacht bij die kleintjes weer snel voorbij. Daar gaan we dus rekening 
mee houden. Het is belangrijk dat je kindje zich op z’n gemak voelt. Je kindje 
bepaalt hoe lang we bezig zijn. We gaan niets forceren. En als het klaar is, is 
het klaar. Vaak moeten kindjes wennen aan het feit dat ze mogen kliederen. 
We maken er een vrolijke boel van zodat je kindje zo veel mogelijk reageert. 
Gek doen mag! Het handigst is als jij daarbij achter mij staat, zodat je kindje, 
als het naar jou kijkt, meteen ook in de camera kijkt.  
 
OPRUIMEN 
Het opruimen zit bij het tarief inbegrepen. Dus dat hoef je niet te doen. Wel is 
het handig je kindje wat schone kleding aan te trekken. Ik heb een klein 
keukentje en warm en koud stromend water in de studio beschikbaar. Vaak 
zijn ze vies en moe en wil je zo snel mogelijk naar huis om je kindje lekker in 
bed te stoppen.  
 
HYGIËNE 
Hygiëne is natuurlijk superbelangrijk. Van tevoren maak ik de studiovloer zo 
schoon mogelijk. Ook bij de materialen die ik gebruik, let ik er op dat het 
veilig is voor je kindje. Bij kleine materialen merken we het direct als je kindje 
dat wil opeten, omdat alle aandacht steeds op hem of haar gericht is.  
Ook in de taart zit geen harde suiker of snoepgoed.  


