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School voor Fotografie 
T.a.v. de heer P. van den Kerkhof 
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4812 VS Breda 

 

2545 HA 809y 

Den Haag, 27 mei 2016 

 
Ons kenmerk:      SvFles09 
Uw kenmerk:       FOZA012016  
Behandeld door: Danny de Jong 
Betreft: Autodetails 

 
Geachte heer Van den Kerkhof, 

Hierbij ontvangt u onze vrijblijvende prijsopgave voor het ensceneren, fotograferen, 
digitaal aanleveren en afdrukken van een serie van vijf foto’s met als onderwerp 
‘autodetails’, zoals met u besproken op 14 mei jongstleden.  

De foto’s worden door u gepubliceerd in een rubriek over creatieve autodetails van een 
tijdschrift. Ons voorstel is om hiervoor een Renault Clio 3 te gebruiken. Deze auto heeft 
ons inziens een hoop rondingen en reflectievlakken door de aerodynamische vorm. De 
kleur van de auto is tussen grijs en bruin in. Vooral de koplampen en het schuin liggende 
logo van Renault zijn erg typerend voor deze auto. Dit zijn leuke details. Wij stellen voor 
Boerderij Wolfslaar in Breda te gebruiken als locatie voor de opnamen. 

Zodra de foto’s tot een concept zijn verwerkt ontvangt u per email een weblink naar dit 
concept. Nadat u, eventueel in overleg, de vijf foto’s die u het meest aanspreken heeft 
geselecteerd, worden de foto’s afgedrukt en aan uw adres afgeleverd inclusief de 
digitale exemplaren. Naar verwachting zullen de foto’s binnen 2 dagen beschikbaar in 
concept zijn. 

De vijf geselecteerde foto’s worden mat afgedrukt in het formaat 40x50 cm. De 
achterzijde wordt voorzien van een 1 mm dik kunststof afwerking voor een blijvend 
gladde en stevige foto. De kunststof afwerking van de foto’s maakt de foto’s uitermate 
geschikt om deze voor langere tijd tentoon te stellen.  

De digitaal aan te leveren foto’s worden in TIFF en JPG formaat geleverd op een USB-
stick. De afmetingen van de foto’s wordt 4.480 x 5.600 pixels met een pixel dichtheid van 
300 dpi.  

De kosten hiervoor bedragen: € 650,00 (excl. BTW) 

En zijn in detail beschreven in de bijgevoegde begroting.  
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Als service worden de aan u geleverde bestanden in onze webshop aangeboden, zodat 
u eventueel extra afdrukken en dergelijke kunt bestellen. Deze bestanden blijven een 
jaar online beschikbaar. Zodra de bestanden online zijn gepubliceerd ontvangt u van ons 
per email een privécode en een URL om de bestanden te kunnen benaderen.  

De digitale bestanden worden rechtenvrij aan u geleverd voor eenmalig gebruik in een 
tijdschrift. Wij behouden het recht om, bijvoorbeeld voor promotie doeleinden of 
deelname aan een fotowedstrijd, de foto’s, zonder opgave vooraf, te gebruiken.  

Niet opgenomen in deze aanbieding: 

- De verschuldigde omzet belasting, 
- het beschikbaar stellen van de RAW bestanden, 
- reiskosten en reistijd indien de opnamelocatie wijzigt en 
- late annulering door bijvoorbeeld weersomstandigheden. 

Leveringsvoorwaarden: 

- Deze aanbieding is geldig tot 30 dagen na dagtekening; 
- Levertijd in overleg; 
- Betalingstermijn voor bedragen boven € 1.000,00: 25%, bij opdracht 50% na shoot 

op locatie en 25% na levering, onder € 1.000,00: 100% na levering producten; 
- Betalingstermijn binnen 15 dagen na factuurdatum; 
- Garantie op afdrukken 1 jaar op verkleuring en materiaal (fabrieksgarantie); 
- Indien de foto’s in concept niet aan uw verwachting voldoen wordt er 50% van het 

offertebedrag in rekening gebracht, De overige 50% wordt dan gecrediteerd; 
- Algemene leveringsvoorwaarden zijn in te zien op de website 

www.dannysfotos.nl/algemene-voorwaarden. 

Graag zijn wij bereid e.e.a. mondeling aan u toe te lichten. Vertrouwende u hierbij een 
passende aanbieding te hebben gedaan, zien wij uw reactie met belangstelling 
tegemoet. 

Hoogachtend, 

danny’s foto’s 
 
 
Voor opdrachtverstrekking ingevuld en ondertekend mailen naar: danny@dannysfotos.nl 
 
 

d.d: ____-____-______  Naam: __________________________  Handtekening: 
_________________________  
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Begroting behorende bij aanbieding SvFles09 d.d. 27 mei 2016 

Reiskosten Den Haag – Breda en v.v. 130 km à  €0,25    €   32,50 

Reistijd van en naar locatie 1,5 uur à € 43,00 (1 uur inclusief)   €   21,50 

Beschikbaar stellen Renault Clio en ensceneringskosten    €   
50,00 

Setupkosten 1 uur à € 43,00        €   
43,00 

Fotoshoot en digitaal nabewerken 3 uur à € 43,00     € 
129,00 

Afdrukkosten 5 x foto op pvc 40x50cm en digitale levering   € 125,00 

Rechten vijf digitale bestanden voor eenmalig gebruik in een tijdschrift  € 
500,00 

                Totaal: € 901,00 

Eenmalige projectkorting        -/- € 251,00 

Offertebedrag: € 650,00 

Bedragen zijn exclusief BTW 

      


