Actie Voorwaarden Actie Mini Portret Fotoshoot.
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De Fotoshoot vindt plaats in de omgeving van Gaasterland .
Of in de fotostudio van Keizer Fotografie (katten)
Is geldig voor max 2 honden of Katten of 1 puppy.
De datum wordt in overleg gekozen .
Je krijgt 8-10 foto’s op webformaat, voor gebruik op social media met een klein logo.
Je mag 1 fotoafdruk kiezen in het formaat 20 x 30 (zonder logo)
Door het bevestigen van de opdracht van de fotoshoot ga je akkoord met de algemene
voorwaarden van Keizer Fotografie. Keizer Fotografie heeft het recht de foto’s van de
fotoshoot te gebruiken voor o.a publicatie in het portfolio, Instagram en de zakelijke
facebook pagina van Keizer Fotografie.
Na afloop van de fotoshoot wordt het op prijs gesteld dat je een review achterlaat op google
en de Fb pagina van Keizer fotografie.
De boeking is pas definitief wanneer de opdrachtbevestiging die je krijgt toegestuurd
ondertekend is en het bedrag van de fotoshoot op de rekening van Keizer Fotografie is
bijgeschreven.

Betaling:
Het bedrag van de fotoshoot moet tegelijk met de boeking worden overgemaakt op rekening:
NL94RABO0367852918 ovv actie fotoshoot, Je krijgt daarvoor een betaal verzoek.

De levering
De levering van de foto’s zal uiterlijk binnen 4 weken na de afloop van de fotoshoot plaatsvinden. Na
de fotoshoot worden de foto’s professioneel nabewerkt door Keizer Honden Fotografie, dit vergt
enige tijd.
Als alles klaar is maken we een afspraak om de mooiste foto’s te kiezen. Uit alle beelden mag je 1
foto kiezen die in het formaat 20 x 30 wordt afgedrukt, of voor 10% korting op een artikel uit de
wallart Collectie. En je krijgt 10-15 beelden in een kleiner formaat geschikt voor facebook etc (met
klein logo)
Bij slecht weer wordt in overleg een andere datum gekozen, het geld wordt niet teruggeboekt.
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