
Sabrina Serraarens Studio
BACKDROPGIDS 



Elk van de exclusieve looks zijn ontworpen met

de gedachte om de eigenzinnigheid en het

wonder van de kindertijd op te roepen. 

 

Door alle details wordt een tijdloos verhaal

verteld.  Ronde buikjes en pasgeboren

glimlachjes, kleine tenen en eerste stapjes,

glimlachen &  knuffels samen hand in hand. 

 

Samen creëren we een beetje magie voor

onze kinderen, zodat ze zich altijd herinneren

dat het bestaat. De schoonheid en het

wonder van deze momenten zullen nooit

meer terugkomen, maar we kunnen ze 

 pauzeren en het vastleggen.

 

 

    



Welkom in deze 
 Backdropgids  

Als gepassioneerd fotografe heb

ik al voor honderden ouders en

hun kindje een magische

cakesmash of andere shoot

mogen verzorgen.

Met mijn gevoel voor creativiteit,

styling en kwaliteit leg ik de

mooiste beelden voor jullie vast.

Als ouders, wanneer onze

herinneringen langzaamaan

beginnen te vervagen, kunnen

we de foto's in onze handen

houden en onthouden. 

En als onze kinderen het vergeten,

kunnen deze foto's hen 

 herinneren aan de magie van

hun jeugd.

Photography with Love staat bekend

als de High End fotostudio met de

meest exclusieve decors in de

specifieke romantische stijl in

pastelkleuren. 

Om jou mooiste momenten het

allermooist vast te leggen heb ik een

zorgvuldige selectie gemaakt van

backdrops die passen bij de stijl en

exclusiviteit die ik jou wil geven. 

De meeste backdrops zijn limited

editions vanuit het buitenland

waardoor de kans heel klein is om

deze vaker tegen te komen.



Because 

birthdays 

are 

magical 

 



Sabrina Serraarens 
Het gezicht achter

Photography with

Love 

Als perfectionist weet ik hoe belangrijk

het is dat de foto's die je wilt kloppen. 

De kleuren, de kleding, de styling, taart

en alles eromheen moet perfect zijn, met

zorg geselecteerd. De fotoshoot is een

feestje en zo moet het ook voelen. 

Als je mij boekt; krijg je een betrokken,

geduldige en rustige fotograaf. In mijn

mooie daglichtstudio ontvang ik jullie

graag waar je heerlijk ontspannen kunt

genieten van de fotoshoot. Ik heb oog

voor je baby, maar ook voor jou en je

gezin. Ik vind het leuk om oudere

broertjes en zusjes te betrekken bij de

fotoshoot en ik zorg ervoor dat iedereen

zich fijn voelt. Zo krijg je niet alleen

mooie foto's, maar ook een fijne ervaring.

Tijdloos, elegant, puur en klassiek! Ik hou

van de allermooiste romantische beelden

in zachte pastelkleuren met prachtig

licht. 

Because every picture tells a story 

Wanneer je een cakesmash reserveert kun

je een keuze maken uit een van de

bestaande thema's van de volgende

pagina's. 

"Dromerige, luxe en zachte foto's

waarin elk detail klopt" 

Liefs, Sabrina



Magic of Childhood



TO THE MOON











WINTERLAKE



Vliegtuigen



BOATS



JUNGLE DONKER 



LAVENDER FIELD 





SPRING BIRCH 



JUNGLE LICHT



UNDER THE SEA



MERMAIDS 



Paris



CHERRY BLOSSOM



RAINBOW 



Forest



PINK ELEPHANTS



HOT AIR BALLOON



HARTJESBALLON 



AUTUMN WOODS



MAX



Carrousel



GEIN KONIJN



WOODLAND 





















Mocht je nog vragen hebben of

het fijn vinden om een en ander

te bespreken, stuur me dan een

berichtje. 

Ik doe er alles aan om jullie

fotoshoot tot een fijne

onvergetelijke en magische

ervaring te maken. 

Ik adviseer om een cakesmash

zo'n 6 weken voor de 1ste

verjaardag te plannen. 

Zo kun je de foto's eventueel

gebruiken voor de uitnodigingen

en is het album klaar op de grote

dag!

Ontzettend leuk dat je de moeite

hebt genomen om de backdropgids

van Photography with Love te

bekijken. Hopelijk heb je een keuze

kunnen maken of wellicht kies je toch

liever voor een exclusief

custommade decor. 

Alles is mogelijk, the sky is the limit.   

Heb je een keuze
kunnen maken? 



Pakket Goud

- Fotosessie inclusief de tijd, gebruik materiaal, kennis & creativiteit fotografe

- 3 verschillende settings

- Sessie in een neutrale look of seizoensdecor 

- Speciaal ontworpen decor in

thema naar keuze

- Unieke taart passend bij jullie thema

- Spettersessie in het badje

- Gebruik van exclusieve kledingcollectie

- 25 digitale foto's op usb stick

- Prachtig linnen fotoalbum met 30 pagina's

 

€ 625,00

Pakket Platinum

- Fotosessie inclusief de tijd, gebruik materiaal, kennis, creativiteit fotografe

- 3 verschillende settings

- Sessie in een neutrale look of seizoensdecor 

- Gezinsfoto

- Speciaal ontworpen decor in

thema naar keuze

- Unieke taart passend bij jullie thema

- Spettersessie in het badje

- Gebruik van exclusieve kledingcollectie

- 35 digitale foto's op usb stick

-Prachtig bewaardoosje voor de usb

- Prachtig linnen fotoalbum met 30 pagina's 

-Fine art print

 

 

€ 725,00

Pakket Zilver

- Fotosessie inclusief de tijd, gebruik materiaal, kennis, creativiteit van de fotografe

- Sessie in een neutrale look

- Taart in kleur naar keuze

- Decor uit de backdropgids 

- Badje

- Minialbum met 8 pagina's.

- 20 digitale bestanden op usb stick

 

€ 425,00
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Photography with Love

Sabrina Serraarens

Contact

Tel. 085 201 1985

sabrina@photographywithlove.nl

www.photographywithlove.nl 

AND SO THE  

BEGINS

https://www.facebook.com/sabrinaserraarens/
https://www.instagram.com/sabrinaserraarens_photography/

