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4812 VS Breda 

 

2545 HA 809y 

Den Haag, 28 juni 2016 

 
Ons kenmerk:      SvFles10 
Uw kenmerk:       FOZA012016  
Behandeld door: Danny de Jong 
Betreft: Packshot 

 
Geachte heer Van den Kerkhof, 

Hierbij hebben wij het genoegen u onze vrijblijvende prijsopgave te doen toekomen voor 
het fotograferen en digitaal aanleveren van een serie van 40 productfoto’s zoals met u 
besproken op 28 mei.  

De producten worden door u naar ons adres verzonden per aangetekende post. Na de 
opnamen worden de producten in dezelfde verpakking als waarin zij zijn verstuurd per 
aangetekende post aan u retour gestuurd. 

Zodra de foto’s zijn genomen en de producten op de afbeeldingen zijn vrijgemaakt van de 
achtergrond ontvangt u per email een weblink naar de digitale bestanden door middel van 
een WeTransfer. U kunt er vanuit gaan dat de foto’s binnen 3 werkdagen dagen 
beschikbaar zijn na ontvangst van de producten. 

De digital aan te leveren foto’s worden in TIFF en JPG formaat geleverd De afmetingen van 
de foto’s wordt 6000 x 4000 pixels met een pixel dichtheid van 300 dpi geleverd.  

De kosten hiervoor bedragen: € 584,00 (excl. BTW) 

En zijn gespecificeerd in de bijgevoegde begroting. 

Als service worden de aan u geleverde bestanden in onze webshop aangeboden zodat u 
eventueel extra afdrukken en dergelijke kunt bestellen. Deze bestanden blijven op dit 
moment 1 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 rechten vrij aan u geleverd voor reclame doeleinden. Wij 
behouden ons het recht om bijvoorbeeld voor promotie doeleinden of deelname aan een 
fotowedstrijd de foto’s zonder opgave vooraf te gebruiken.  
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Niet opgenomen in deze aanbieding: 

- De verschuldigde omzet belasting, 
- het beschikbaar stellen van de RAW bestanden, 
- reiskosten en reistijd indien de opname locatie 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 

offerte bedrag 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 bereidt e.e.a. mondeling aan u toe te lichten. Vertrouwende u hierbij een 
passende aanbieding te hebben gedaan en zien wij uw reactie met belangstelling te 
gemoed. 

Hoogachtend, 

danny’s foto’s 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Voor opdrachtverstrekking a.u.b. ingevuld en ondertekend mailen naar: danny@dannysfotos.nl 
 
d.d: ____-____-______     Naam: ______________________      Handtekening: _____________________  
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Begroting behorende bij aanbieding SvFles10 d.d. 28 juni 2016 

Kosten verzending goederen        €   34,00 

Setup            €   50,00 

Productfoto’s tot 50 stuks incl. digitaal optimaliseren € 12,50 per stuk   € 500,00 

              Offertebedrag: € 584,00 

Bedragen zijn exclusief BTW 

      


