Bestellen zwemfoto’s 2014
Indien u een digitale kopie wilt:
Mail de betreffende bestandsnaam (namen) (bv _KJO5706_20130404_172818.jpg)
naar bestellen-zwemfoto@kjvo.nl met als onderwerp "Bestellen zwemfoto digitale
kopie". Vermeld aub uw naam en telefoonnummer.
Prijzen (incl. BTW) 1 foto voor € 6,66, 2 voor € 10,89, 3 voor € 14,52 en
voor 4 t/m 12 stuks € 4,54 per stuk. Vraag offerte aan voor meer dan 12 stuks.
Meestal zijn er meer foto’s gemaakt, vraag eerst een overzicht van alle foto’s door een
naam of onderwerp op te geven, u ontvang dan een contactsheet(s) als overzicht waaruit
u een keuze kan maken.
Levering volgt na ontvangst betaling, factuur in de orderbevestigingsemail.
Specificatie: jpg, 90%, 2500 pixels, 300 ppi

Indien u een afdruk wenst:
Alle afdrukken worden verzorgd door Profotonet
Mail de betreffende bestandsnaam (namen) (bv _KJO5706_20130404_172818.jpg) naar
bestellen-zwemfoto@kjvo.nl met als onderwerp "Bestellen zwemfoto afdruk". Vermeld
aub uw naam, (verzend)adres en telefoonnummer. Ik mail u z.s.m. een offerte terug.
Prijs: Op aanvraag, indicatie, incl. verzending:
Fuji Digital Professional DP
II

Glossy en
Lustre

Pearl

30x30 t/m 30x45

€ 17,49

€ 18,74

40x40 t/m 40x60

€ 22,45

€ 24,94

50x50 t/m 50x75

€ 26,45

€ 29,94

60x60 t/m 60x90

€ 32,45

€ 37,44

70x70 t/m 70x105

€ 35,00

€ 40,63

76x76 t/m 76x115

€ 37,50

€ 43,75

76x200

€ 60,50

€ 72,50

76x300

€ 82,50

€ 100,00

76x400

€ 97,50

€ 118,75

Geduld.
Bij grote belangstelling kan de levering vertragen, dit komt doordat wij alle foto’s alleen maar
uitleveren nadat we deze op de best mogelijk wijze hebben gecorrigeerd voor maximaal
resultaat. Als u weet dat er per wedstrijddag ruim 2000 foto’s zijn gemaakt en elke foto
persoonlijke aandacht krijgt…

Rechten
Alle rechten blijven bij de fotograaf (Kees-Jan van Overbeeke). De geleverde foto’s zijn bedoeld
voor eigen gebruik, voor publicatie anders dan uw eigen clubkrant/website dient u contact met
de fotograaf op te nemen. Normaal gesproken zal er toestemming worden verleend voor lokale
kranten zonder bijkomende kosten.

