Photo Tiana Buonatesta
Diensten en prijzen:
* Volle dag bundel_8 uur beschikbaarheid (25 € per extra uur):
- Reportage evenement (bruiloft, doop, …) + fotoboek album: ........................................ dag bundel 390 €
- Reportage evenement (bruiloft, doop, …) + KLASSIEK ALBUM: ............................... dag bundel 490 €
* Halve dag bundle_4 uur beschikbaarheid:
zonder album: 240 € / met fotoboek album: 290 € / met klassiek album: 390 €
Dienst Zythologie met gediplomeerde biersommelier: ...................................................................... + 50 €
Fotoshoot 1 uur (portretten, kleine voorwerpen, …): ........................................................................... 50 €
Tarieven op maat ook mogelijk !
Alle foto's (bewerkt, in hoge resolutie, onbekend aantal) zijn online te downloaden (via besloten link).
Deze kunnen ook op CD geleverd worden (15 €, portokosten inbegrepen).
Het fotoboek bevat uw selectie van ongeveer 50 foto's. Het klassiek album kan tot 120 foto's bevatten.
Karakteristieken van het fotoboek: hard cover, 24 bladzijden, echte fotopapier, vlakke opening,
28 x 28 cm. Als uw selectie ruim over de 50 foto's gaat, dan is de meerprijs 5 € per extra dubbele pagina.
Supplementen: gewatteerde uitvoering: 10 €; luxe doos: 30 €;
formaat fotoboek XL 42 x 28 cm (in plaats van het basis formaat 28 x 28 cm): + 50 €;
“mini-album” zachte kaft 12 x 12 cm: 25 €, “mini-album” zachte kaft 19 x 19 cm: 35 €.

Verplaatsingskosten retour (exclusief parkeerkosten, tol (tunnel), ...):
Voor België:
– t/m 50 km vanuit Brussel: ........................................................................................................ inbegrepen
– boven 50 km vanuit Brussel: .................................................................................................... 35 cent/km
Voor Nederland:
– t/m 50 km vanuit Heikant (Hulst): ........................................................................................... inbegrepen
– boven 50 km vanuit Heikant (Hulst): ....................................................................................... 35 cent/km
– t/m 50 km vanuit Koudekerk a/d Rijn: ................................................................................... inbegrepen
– boven 50 km vanuit Koudekerk a/d Rijn: ............................................................................... 35 cent/km
Deze tarieven zijn exclusief eventuele portokosten en kennismakingsgesprek (15 €, tenzij reservatie)

Laatste update: 03/07/2018

Photo Tiana Buonatesta

KVK (Kamer van Koophandel NL): 59393009
BTW / TVA: NL 7897.56.043.B01
(BE) IBAN BE88 0011 5356 6941
BIC: GEBA BE BB
(NL) NL15 INGB 0748 7923 17
+32 475 31 93 81 / +31 612 55 50 13
info@phototianabuonatesta.com
www.phototianabuonatesta.com

