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OVER

Jouw
FOTOGRAAF

M ijn naam is Laura de Braij-Schram, parme fotograaf en getrouwd met mijn lieve 

man Patrick en ik woon in het aljd gezellige Zandvoort.

Liefde en romanek zijn twee prachge dingen waar niemand zonder kan! En daar wordt ik 

oprecht blij van.

Dit maakt mij ook tot een gepassioneerd fotograaf, omdat ik mijn creaviteit volledig de vrije 

loop kan laten en iedere foto zijn eigen, prachge verhaal verteld.

Mijn doel als fotograaf is om jou en jouw verhaal vast te leggen, precies zoals jij bent.

Met iedere fotoshoot creëer je een prachge herinnering waar je nog lang op terug kunt kijken. 

Want prachge herinneringen zijn een dierbaar bezit die iedereen moet kunnen herbeleven.

            BLIJF OP DE HOOGTE

ONTM OET LAURA







Vrouw elijk

&
Rom antisch

Je wilt graag mooie foto's van jezelf laten maken waarin je vrouwelijkheid centraal 

staat. Jezelf pamperen en complete aandacht voor jezelf hebben.

Je wilt je mooi voelen en je eigen sensualiteit ervaren. Misschien wil je juist je aanstaande man 

verrassen voor de bruilo. 

En dan bekruipt je het gevoel dat je niet mooi genoeg bent, te dik, te dun of te oud bent.       

Je hoe niet te voldoen aan onrealissche schoonheidsidealen om mooi te zijn.                 

Iedere vrouw is mooi en beschikt over natuurlijke schoonheid.
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De m ooiste versie van jezelf

Een boudoir fotoshoot gee een enorme boost aan je zelfvertrouwen. Zodra je de 

shoot geboekt hebt voel je je opgewonden en nerveus.

Terwijl je je mooiste lingerie en accessoires uitzoekt beginnen de zenuwen te komen.

Maar geen zorgen, ik begeleid je jdens de shoot en leg jou op je mooist vast met sjlvolle, 

vrouwelijke foto's als eindresultaat.

W aarom  een boudoir sessie boeken?



Samen spreken we een jd en datum af voor jouw sessie. Op de afgesproken 

datum en jd ontvang ik je in het prachge bouquehotel STAATS in Haarlem of 

op een zelfgekozen locae.

Onder het genot van een glaasje bubbels en iets lekkers bespreken we de fotosessie en jouw 

wensen waarna wij aan de slag gaan.                                  

Na de sessie ga je naar huis met een berg zelfvertrouwen waar je niet op gerekend had! Want 

het is ontzeend stoer dat jij je angst opzij hebt gezet en ervoor gegaan bent!

W ERKW IJZE

Binnen 2 tot 3 weken na de fotosessie ontvang je de foto's via een afgeschermde, 

persoonlijke galerij. Deze galerij is tevens beveiligd met een wachtwoord.

Naast de digitale bestanden en ontvang je van mij ook een bouque album van 20 x 15 cm met 

jouw mooiste foto's. Je ontvangt van mij de albumopmaak nadat ik de foto’s in de galerij heb 

gezet. Wanneer je akkoord gee op de albumopmaak ga ik deze voor je bestellen.       

Het album wordt binnen 6 weken na akkoord op de opmaak naar je verstuurd.

LEVERING

Een aantal van de foto’s die we geschoten hebben jdens onze sessie gebruik ik 

graag voor mijn porolio. Ik deel uiteraard geen foto’s zonder jou toestemming. 

Wanneer ik de beelden mag gebruiken ondertekenen wij voorafgaand aan de sessie samen een 

overeenkomst over het gebruik hiervan.                                

Na het opleveren van de galerij zal ik eerst aan je vragen welke foto’s ik mag gebruiken. Op die 

manier komt er niets online te staan wat jij niet wilt!

PUBLICATIE



Boudoir
SESSIE

                     Boudoirsessie van 1,5 uur                  

    Een glaasje bubbels en wat lekkers vooraf 

   In het prachtige boutiquehotel STAATS  of op een zelfgekozen locatie       

            Bewerkte selectie digitaal en in hoge resolutie   

                                                                  Circa 20 foto’s                      

2 kledingwissels

Reiskosten tot 30 kilometer rondom Zandvoort

                              Beveiligde, persoonlijke online galerij                

             Boutique album van 20x15cm met  10 pagina’s      

 €280,-
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Albums &
UPGRADES

TASTBARE HERINNERINGEN

   Bij de sessie is een flatlay, hardcover album inbegrepen van 20 x 15cm   

         met 10 pagina’s.

Inclusief lederen of linnen cover met kleur naar keuze.

 ACRYLGLAS

   Inclusief 20 pagina’s

   

   25 x 20cm - € 240,-

   35 x 25cm - € 340,-

   40 x 35cm- € 460,-

     30 x 30cm - € 360,-

   40 x 40cm - € 460,- 

   Per 2 pagina’s € 8,-

LINNEN/LEDER   

Inclusief 20 pagina’s        

& embossing     

25 x 20cm - € 160,-

35 x 25cm - € 220,-

20 x 20cm- € 180,-

30 x 30cm - € 270,-

40 x 40cm - € 3640 x 40cm - € 360,- 

Per 2 pagina’s € 8,-

     NUBUK

Inclusief 20 pagina’s

& embossing     

25 x 20cm - € 160,-

35 x 25cm - € 220,-

20 x 20cm- € 180,-

30 x 30cm - € 30 x 30cm - € 270,-

40 x 40cm - € 360,- 

Per 2 pagina’s € 8,-
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HET ALBUM IS DE TASTBARE HERINNERING AAN JOUW  
BOUDOIR SESSIE.

EEN MOOI CADEAU VOOR JEZELF OF JE GELIEFDE.

ALBUM S



Prints &
ACCESSOIRES

TASTBARE HERINNERINGEN

                     Losse fotoprints 13x18cm € 10,-                      

   Mini album 10x10cm incl. 10 pagina’s - per set € 25,-

USB box in linnen, leer of nubuk € 30,-

  ALUM INIUM

            Inclusief ophangsysteem

           20 x 30cm - € 56,-

           40 x 60cm - € 103,-

         30 x 40cm - € 69,-

         45 x 60cm - € 112,- 

33        30 x 30 - € 63,-

        40 x 40 - € 75,- 

  ACRYLGLAS

            Inclusief ophangsysteem

           20 x 30cm - € 81,-

           40 x 60cm - € 144,-

         30 x 45cm - € 104,-

         50 x 75cm - € 187,- 

                30 x 30 - € 89,-

        40 x 40 - € 107,- 

  PORTRAITBOX

     Inclusief luxe box met    
   linnen/nubuk cover        

& debossing

     13 x 18cm - € 128,-

    20 x 30cm - € 143,-

      30 x 20cm - € 143,-

    25 x 25cm - € 143,-

    Per extra print* € 10,-

  *Max 20 prints per box
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PRINTS EN ACCESSOIRES ZIJN DE PERFECTE AANVULLING 
OP EEN MOOI ALBUM EEN EEN BIJZONDERE EYECATCHER 

IN JE INTERIEUR!

ACCESSOIRES





VRAAG 

E
ANTW OORD

Neem verschillende setjes mee waar jij je mooi in voelt. Denk bijvoorbeeld aan 

mooie bijpassende (kanten)setjes, shortama’s, een stoere body en een groot wit 

overhem of mooi, lang vest. 
Dit wil niet zeggen dat we alle setjes gebruiken, maar zo kan ik je adviseren welke mooi zijn bij 

een bepaalde pose/achtergrond. Vergeet ook zeker de bijpassende accesoires en pumps niet!   

Qua accessoires kun je bijvooorbeeld denken aan een mooie armband, grote ke ng of dat ene 

speciale sieraad wat je van je partner hebt gekregen. Dit soort sieraden vormen een mooie 

toevoeging aan je foto’s. Ga je binnenkort trouwen? Neem dan bijvoorbeeld je bruidslingerie, 

sluier, sieraden en trouwschoenen mee. 
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W AT NEEM  IK M EE?

Is de leverjd van het album of de foto’s te lang? Geen probleem! Als je echt een 

‘lastminute’ sessie boekt kan ik zorgen dat ik je minimaal 2 a 3 foto’s stuur welke 

je eventueel in een lijst cadeau kunt doen.

De verwerkingsjd voor het album komt omdat mijn albumleverancier is gevesgd in Portugal, 

dus als je die op jd in huis wilt hebben er rekening mee houden dat je de sessie minimaal 8 

weken van te voren boekt in verband met het retoucheren van de foto’s en de goedkeuring 

van de albumopmaak.

IK W IL M IJN GELIEFDE EERDER VERASSEN



Als het jou een fijner gevoeld gee mag je uiteraard iemand meenemen naar de fo-

toshoot. De persoon die je meebrengt mag alleen niet bij de sessie aanwezig zijn.

Het zou namelijk zonde zijn als je niet opmaal van de sessie kan genieten. Want jdens de 

shoot draait het allemaal om jou! En aangezien de ruimte in een hotelkamer beperkt is wil ik 

voorkomen dat er ongewenste schaduwen in de foto’s zichtbaar zijn.

Even kennismaken van te voren mag natuurlijk aljd!

M AG IK IEM AND M EENEM EN?

Gelukkig voor jou heb ik dit al vaker gedaan. Geen zorgen, ik help je, coach je en 

geef je advies jdens de shoot over de poses. Ik zal je dan ook nooit pushen om 

iets te doen waar jij zelf niet achter staat. 

Alles gaat in overleg zodat je met een goed gevoel kan terugkijken op je foto’s! Daarnaast is 

vrijwel iedereen die voor mijn lens staat is een gewone vrouw zoals jij en ik die niet iedere dag 

voor de camera staat. Vooraf bespreken we welke sjl je mooi vind, wat je verwachngen zijn 

en wat je mooi vind aan jezelf. Heb vertrouwen, het komt helemaal goed!

IK HEB HET NOG NOOIT GEDAAN

Het enige waar je op moet leen is dat je eer paar uur voor jouw sessie geen strak-

ke kleding draagt. Het is namelijk zonde als je afdrukken op je huid ziet staan.

Dus weg met die strakke jeans en hallo joggingbroek! En zo erg is het niet, het zit nog lekker 

ook.

W AAR M OET IK VOORAF OP LETTEN?



Bedankt!
Heb je een vraag of wil je graag een boudoirsessie boeken?

Neem dan contact met mij op.

contact@schramfotografie.nl
www.schramfotografie.nl
Mobiel: 06 - 425 351 31
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