Photo Tiana Buonatesta
Algemene voorwaarden
Reservatie:
De reservatie is pas definitief na betaling van het voorschot van 50 % van het gekozen forfait
(zie prijslijst). Het voorschot dient betaald te worden in de week volgend het ondertekenen van het contract.
Betaling:
De betaling van het resterend saldo is verschuldigd en dient betaald te worden in de week volgend op het
evenement.
Na ontvangst van uw betaling, zullen alle foto's (bewerkt - basis bewerking - belichting/contrast), in hoge
resolutie, onbekend aantal) online te downloaden zijn (via besloten link).
Het resterend saldo is verschuldigd nadat de fotoshooting heeft plaatsgevonden.
Betaling kan per overschrijving op het onderstaande bankrekeningnummer:
 Voor België: IBAN BE88 0011 5356 6941 - BIC: GEBA BE BB
 Voor Nederland: NL15 INGB 0748 7923 17
Annulatie:
Het voorschot blijft verschuldigd bij annulatie, 30 kalenderdagen of minder, voorafgaande aan de dag van de
reportage. Bij annulatie meer dan 30 kalenderdagen, blijft er 15 € aan administratieve kosten verschuldigd.
Gebruik van de foto's:
De ondergetekende gaat akkoord met het eventueel gebruik van foto's - waarop geen personen herkenbaar
zijn - voor op de website van Photo Tiana Buonatesta.
De andere foto's, waarop personen wel herkenbaar zijn, kunnen ook gebruikt worden voor op de
desbetreffende website maar alleen als u schriftelijk verklaart dat u akkoord bent.
Eventueel gebruik van enkele foto's voor op de website / Facebook pagina van Photo Tiana Buonatesta is
toegestaan: ............................................................................................................................ JA
NEE
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Photo Tiana Buonatesta

CONTRACT
Datum:

Voor de Reportage / Fotoshoot voorzien op:

Naam:
Adres:
Tel. nr:
Email:
- Met dienst Zythologie met gediplomeerde biersommelier: ------------------------------------ JA

NEE

Handtekening voor akkoord:

-----------------------------------------Uw bestelling:
Gekozen dagbundle voor de reportage:
Aantal uren beschikbaarheid:

Fotoboek / Klassiek album / Zonder album
u

Bedrag van de gekozen dagbundel:

€

De gewatteerde uitvoering (+ 10 €) .....................................................................................................
De luxe doos (+ 30 €) ..........................................................................................................................
De fotoboek XL 42 x 28 cm (in plaats van basisformaat 28 x 28 cm) (+ 50 €) ..................................
De mini-album 12 x 12 cm (25 €) .............................................................................. aantal:

st.

De mini-album 19 x 19 cm (35 €) .............................................................................. aantal:

st.
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