COMMUNIE & LENTEFEEST 2020

FOTOSHOOT COMMUNIE OF LENTEFEEST

Shoot in studio of op locatie.
✓✓
✓✓
✓✓
✓✓
✓✓

ongeveer 45 min opname
high-end ontwikkeling en beeldbewerking van min. 15 beelden.
foto’s in online galerij
foto’s in app op uw smartphone
bonus: bestanden downloadbaar 300 dpi 10x15cm.

PROMOTIE*

120,00
(ip
v 155,0 0)

Bespaar €35 met onze waardebon! Je betaalt dus slechts 120,00 ipv 155,00. Deze is verkrijgbaar
in de studio, bij bevriende handelszaken of vraag er naar bij je reservatieaanvraag!
Leg je reservatie tijdig vast.
Mail ons en wij bevesigen asap je reservatie met datum en uur.
Vermeld zeker onderstaande gegevens:
- naam gevierde:
- geboortedatum:
- naam ouder(s):
- studio of locatie:
- voorkeur opnamedag(en):
- voor- en/of namidag :
- datum van de viering en/of feest:
- gsm-nummer voor in noodgevallen!
Tip: Voorzie uw opnamedata ongeveer 6 weken (of langer) voor het feest!
Voor boekingen hanteren we de formule “first come, first served”. Wij raden je dan ook aan om
In deze folder vind je meer info over onze de opnamedata en kijkmomenten.

Fotografie Mooi In Beeld // Zandvoordestraat 137 // 9052 Gent // info@mooiinbeeld.be // www.mooiinbeeld.be

2

REPORTAGE VAN HET FEEST

Een mooie dag met je gezin, samen met je familie en vrienden
✓
✓
✓
✓
✓
✓

max. 1,5u. opname
selectie, ontwikkeling en beeldbewerking
foto’s in online galerij
foto’s in app op uw smartphone
exclusief eventuele vergoeding verplaatsingen
bonus: bestanden downloadbaar 300 dpi 10x15cm.

Report age
v an het feest

130,00*
(ipv 165,0 0)

Bespaar €35 met onze waardebon! Je betaalt dus slechts 130,00 ipv 165,00. Deze is verkrijgbaar
in de studio, bij bevriende handelszaken of vraag er naar bij je reservatieaanvraag!
Leg de reservatie voor je feestreportage tijdig vast.
Mail naar info@mooiinbeeld.be en wij bevesigen asap je reservatie met datum en uur.
Vermeld zeker onderstaande gegevens:
- naam gevierde:
- geboortdatum:
- naam ouder(s):
- adres feestlocatie:
- datum:
- aanvangsuur opname:
- gsm-nummer voor in noodgevallen!
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VASTE OPNAME DATA 2020
VASTE OPNAME DATA // IN STUDIO
za 29/02

Zandvoordestraat 137, Zwijnaarde Gent (9-16u)

za 07/03

Zandvoordestraat 137, Zwijnaarde Gent (9-16u)

za 28/03

Zandvoordestraat 137, Zwijnaarde Gent (9-16u)

za 11/04

Zandvoordestraat 137, Zwijnaarde Gent (9-16u)

za 02/05

Zandvoordestraat 137, Zwijnaarde Gent (9-16u)

VASTE OPNAME DATA // OP VASTE LOCATIES
type locatie
za 14/03

Verbeke Foundation, Stekene (11-17u) **

zo 15/03

Parkbos, Hemelrijkstr. 65, St.-Denijs Westrem (9-12u)

buiten*

za 21/03

Plantentuin Meise, Nieuwelaan 38, Meise (10-17u)***

binnen & buiten*

zo 22/3

Binnenstad Gent (9-16u) + grafitti

buiten*

zo 29/03

Begijnhof + waterkant, Oudenaarde (9-16u)

buiten*

za 04/04

Parkbos Grand Noble, Kortrijksesteenweg, Gent

buiten*

di 07/04

Verbeke Foundation, Stekene (11-17u) **

do 09/04

Borluutkasteel, St.-Denijs Westrem (9-16u)

buiten*

za 18/04

Parkbos Vallei van de Rosdambeek, Latem (9-16u)

buiten*

binnen én buiten

binnen én buiten

* Bĳ zeer slecht weer worden de mogelĳkheden overlegd om: 1) de shoot te verplaatsen
2) een andre locatie te kiezen 3) te laten doorgaan in studio.
** Kinderen tot 14j gratis, mits 1 volwassene 12,00. Alle info: www.verbekefoundation.com
*** Plantentuin Meise, 6 euro per persoon inkom.
Alle boekingen volgens het princiepe: “first come, first served!”
VRĲE OPNAMEDATA // UW GEKOZEN LOCATIE
Wenst u een shoot op een specifieke locatie van uw keuze, contacteer ons en we
bespreken samen de mogelijkheden.
Kan je je niet vrijmaken op de vermelde opnamedata of heb je een vraag? Contacteer ons
om een oplossing uit te werken.
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KĲKMOMENTEN 2020
Wij bieden een leuk gamma aan boekjes, kaartjes, bedankingen en cadeautjes aan.
Wil je deze graag komen bekijken kom dan zeker langs op onze kijkdagen.
Tijdens deze momenten stellen wij de verschillede opties en afwerkingen voor.
Je kan vrijblivend langskomen tijdens deze momenten en alles bekijken.
Zo kan je al beter een idee vormen van hoe jouw pakket er kan uitzien.

za 22/02

Zandvoordestraat 137, Zwijnaarde Gent

9-12u 14u-17u

woe 18/03

Zandvoordestraat 137, Zwijnaarde Gent

13-17u
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CONTACTGEGEVENS EN INFO

Vul alles wat je kan in aub. Zo’n ovezichtje is écht handig!
Naam gevierde
Geboortedatum
Naam ouder(s)
Emailadres voor de galerij
Telefoonnummer contactpersoon
Datum shoot en uur
Datum feest
Studio of op locatie
Tekst kaartje

WAARDEBON € 35

FOTOSHOOT COMMUNIE & LENTEFEEST

FOTOGRAFIE

MOOI IN BEELD
Mooi In Beeld - Zandvoordestraat 137 - 9052 Gent - info@mooiinbeeld.be - www.mooiinbeeld.be
In ruil voor deze bon bespaar je 35,00 en betaal je slechts 120,00 ipv 155,00. Enkel geldig op communie- en lentefeest schoots (in studio of
op locatie) of op een gelegenheidsreportage. Niet inwisselbaar tegen geld, cadeaubonnen, andere shoots of producten. Enkel geldig op één
de vermelde schoots uitgevoerd en voldaan vòòr 30/6/20. Niet cumuleerbaar met eventuele andere of promoties of akties. 1 bon per klant.
Bĳ boekingen hanteren we de formule "first come, first served".
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Voorwaarden prijslijst communie 2020.
De normale prijs voor een communieshoot/lenteshoot bedraagt 155,00. Er zijn waardebonnen van 35,00
euro beschikbaar. In ruil voor deze bon bespaar je 35,00 en betaal je slechts 120,00. (studio of locatie)
De normale prijs voor een gelegenehidsreportage bedraagt 165,00. Er zijn waardebonnen van 35,00 euro
beschikbaar. In ruil voor deze bon bespaar je 35,00 en betaal je slechts 130,00.
Bonnen geldig op een shoot “communie/lentefeest 2020” én/of op een gelegenheidsreportage van het
feest. (Je mag de bonnen dus combineren!) Enkel geldig op de vermelde shoots uitgevoerd én voldaan ten
laatste vòòr 30/6/’20. Niet cumuleerbaar met eventuele andere promoties of akties. Waardebonnen niet
inwisselbaar tegen geld, cadeaubonnen, andere shoots en/of producten.
Om organisatorische redenen is een shoot is niet opsplitsbaar in deels studio en deels op locatie. Ook
andere reportages zijn niet opsplitsbaar.
De prijs voor een “communieshoot/lenteshoot” is geldig voor 1 persoon/gevierde. Een extra combinatiebeeld (max. 2) van de geviede met bvb het gezin of gevierde met broer/zus is inbegrepen. Meer groepsportretten en individuele portretten van gezinsleden worden gerekend aan 10,00 per combinatie. Gunstprijs
enkel geldig voor gezinsleden!
Kilometer- en reistijdvergoeding. Bij opnames in studio of opnames op locatie op de vast voorziene opnamedata zijn er geen kilometer- of reistijdvergoedingen. Bij een shoot op een locatie volgens uw specifieke
data (of gelegenheidsreportage) zijn de eerste 10 kilometer vanaf de studio gratis. Vanaf de 10de kilometer
wordt er 0,4euro/km gerekend. De heen- en terugkilometers worden gerekend. De reistijdvergoeding bedraagt 7,5 euro per begonnen kwartier. Reistijdvergoeding wordt heen- én terug gerekend. Exclusief eventuele tolwegen/parkeerretributies.
Voorbeeld: Locatie op 8km heen. Reistijd heen 13 minuten.
Kilometers heen/terug: 2x8= 16km (-10km gratis)= 6km. x0,4= 2,4 euro
Reistijd: 2x7,5= 15
Totaal: 17,40 euro
Voor boekingen hanteren we de formule “first come, first served”. Wij raden je dan ook aan om tijdig te
reserveren.
De vermelde prijzen zijn inclusief B.T.W. en enkel geldig voor particuliere klanten.
Heb je nog vragen? Aarzel niet en contacteer ons. We helpen je graag verder.
Prijslijst communie 2020 // versie 12 septemeber 2019 // deze prijslijst vervangt alle voorgaande.
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