Bestellen foto’s FTC Wenters 2011
Indien u een digitale kopie wilt:
Mail de betreffende bestandsnaam (namen) (bv "Wentersronde2011-209_KJO7640")
naar FTCWenters-foto@kjvo.nl met als onderwerp "FTC Wenters foto 2011 digitale
kopie". Vermeld aub uw naam en telefoonnummer.
Prijs € 6,00 voor 1, € 10,00 voor 2, € 13,50 voor 3 stuks en bij 4 of meer € 4,00 per stuk
Vooraf te betalen door het bedrag over te maken op ING 4363865 tnv C.J. van
Overbeeke, Winterswijk o.v.v. FTCWenters foto 2011 + e-mailadres (waarmee u de
bestelling heeft aangemeld)
Specificatie: jpg, 80%, 2480 pixels, 300 ppi

Indien u een afdruk wenst:
Alle afdrukken worden verzorgd door www.printstudio21.nl
Printstudio21 is gespecialiseerd in het hoogwaardig afdrukken en afwerken van digitale
foto’s. Persoonlijke aandacht, service en een uitstekende prijs- kwaliteitsverhouding
staan bij ons hoog in het vaandel.
Mail de betreffende bestandsnaam (namen) (bv "Wentersronde2011-209_KJO7640")
naar FTCWenters-foto@kjvo.nl met als onderwerp "FTCWenters foto 2011 afdruk".
Vermeld aub uw naam, (verzend)adres en telefoonnummer.
Prijs: Op aanvraag, indicatie, excl. verzending:
20x30
30x45
40x60
50x70
60x90
70x100
100x100 € 108,65

€ 13,55
€ 21,78
€ 36,05
€ 47,55
€ 71,75
€ 78,90

Vooraf te betalen door het bedrag over te maken op ING 4363865 tnv C.J. van
Overbeeke, Winterswijk o.v.v. FTCWenters foto 2011 afdruk + e-mailadres (waarmee u
de bestelling heeft aangemeld)

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 evenement meer dan 1000 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.

