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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.

Gez�nshoot 
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Je kunt je tijd maar één keer besteden, dus

benut die tijd om mooie herinneringen te

maken. Of dat nu gaat om een gezinsshoot

met kleine kinderen of een famileshoot

met volwassenen... Ieder jaar vliegt voorbij

en we veranderen door de tijd allemaal. 

Laat mij de mooie momenten vastleggen

en koester die tijd voor altijd..

A feeling that will last a lifetime
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Werkwĳze

Wanneer?
We kunnen het gehele jaar door buiten foto’s

maken. Ieder seizoen heeft namelijk echt
prachtige sferen en zorgt weer voor andere

landschappen. De mooiste foto's maak ik tijdens
Golden Hour: we spreken dan 1,5 uur voor

zonsondergang af.
 

Combinaties
Als de shoot met meer dan twee personen is,
dan probeer ik zoveel mogelijk combinaties te
fotograferen. Bijvoorbeeld een gezin met twee

kinderen: vader-moeder / de twee kids
/kinderen apart / vader met kind 1 / vader met

kind 2 / moeder met kids / etc.
 
 

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
Regen

We denken wel dat het zo vaak regent in Nederland,
maar het regent bijna nooit de hele dag. Toch moeten

we wel rekening houden met regen of in de
zomermaanden met een te felle zon. Als we een

datum hebben gepland, dan plannen we nog geen
tijd in. Ik check Buienradar de dag van te voren en
dan contacten we over de exacte tijd. Houd dus

de hele dag voorlopig even vrij op die dag, zodat we
beiden flexibel zijn. Is dit niet mogelijk? Dan spreken

we samen een tijdsblok af.
 

Planning
Klik hier voor meer informatie over het boeken van

een fotoshoot.
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https://www.cheryllvanweert.com/contact
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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 jullie momenten samen en

bekijk zelf de pakketten op mijn website

om te kiezen wat bij jullie past.

http://www.cheryllvanweert.com/familystory


Locatie
 

 
 

Ik neem jullie graag mee naar een

mooi natuurgebied bij Boxtel voor een fijne

wandeling en ontspannen momenten samen.

Nee, jullie hoeven niet te poseren, maar

mogen juist volledig in het moment en elkaar

opgaan. Ik help jullie hierbij met mini

opdrachtjes. Een familieshoot kan ook

bij een andere locatie die helemaal bij jullie

past.  



Locatie
  

We kunnen uiteraard ook foto's maken bij jullie

thuis. Gewoon, zoals het dagelijkse leven er bij

jullie uit ziet. Want wie jullie zijn als gezin,  zit

hem in de kleine ritueeltjes. In jullie eigen

momentjes. Zoals hoe je kids je cappuccino

willen stelen, omdat ze zo van de

opgeschuimde melk houden.
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Kids 

ONGEDWONGEN

Ik maak het liefste ongedwongen foto’s
van kinderen. Gewoon, zoals ze zijn. Ik ga
op zoek naar hun vertrouwen en leer ze

spelenderwijs kennen. Mijn favoriete
locatie is om deze reden dan ook een 

 natuurgebied. Hebben ze even geen zin
meer? Dan kunnen ze lekker spelen in de

natuur en even een boom inklimmen.
Stiekem zijn dat voor mij ook echt dé

momenten om ze op de foto te zetten.

MIDDAGDUTJE
 

Zijn jouw kids nog klein en doen ze een
middagdutje? Laat me dit dan even weten,
zodat we de shoot op het beste moment

kunnen plannen en jouw kids genoeg
energie hebben voor de fotoshoot.



Kleding tips 
KLEURENPALLET

Probeer de outfits bij elkaar uit te zoeken zonder dat
ze overdreven op elkaar zijn afgestemd. Kies een
kleurenpalet die je mooi vindt en stem daarop de
kledingstukken af.  Wat goed werkt zijn rustige,
warme kleuren / het liefst beige / licht bruin /
gebroken wit / natuurtinten / zachte stoffen en

materialen / een lange jurk is altijd erg tof voor op de
foto.

 
LIEVER NIET

Probeer prints, strepen en logo’s te vermijden. Felle
kleuren werken ook niet zo goed, omdat deze

reflecteren op de huid. Dit soort kleding haalt de
focus weg van de personen op de foto en dat

hebben we liever niet.
 

EXTRA OUTFIT
Voor de afwisseling is het zeker leuk om een extra

outfit mee te nemen. En voor de kleintjes zeker
handig voor als ze vlekken

hebben opgelopen tijdens het spelen.
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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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