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PRIJSLIJST bandfotograﬁe 2009
Dienstomschrijving

Bedrag

Bedrag incl. 19% BTW

Live foto’s band (standaard)

125,00

148,75

150,00

178,50

(webresolutie foto’s met watermerk)

Live foto’s band (extra)

(webresolutie foto’s met watermerk + 5 foto’s hoge resolutie zonder watermerk, bijvoorbeeld van alle bandleden 1 foto)

Optie: losse hoge resolutie foto’s (per stuk)

5,00

5,95

Live foto’s band (compleet)

180,00

214,20

Promoshoot complete band

200,00

238,00

0,19

-

(Webresolutie foto’s met watermerk + alle foto’s hoge resolutie zonder watermerk)
(Webresolutie foto’s met watermerk + alle foto’s hoge resolutie zonder watermerk)

Reiskosten (per kilometer)

(kosten van mijn huis tot plaats van bestemming)

Belangrijk!
- De band dient zorg te dragen voor de entree door een gastenlijst of door de entreekosten op hun rekening te nemen.
- Indien van toepassing dient de band er ook voor te zorgen dat ik toestemming krijg van de zaal dmv een perskaart.
- De resultaten van de live foto’s hangen heel erg af van de lichttechnieken van de betreffende zaal. De locale jongerencentra hebben over het
algemeen geen tot weinig lichteffecten en heeft in die zin ook geen positief effect op de foto’s. Hou hier rekening mee voordat je mij inhuurt!
Probeer van tevoren contact op te nemen met de zaal over de aanwezige lichttechnicus!
- Alle foto’s worden voor aﬂevering zonodig bewerkt om een optimale kwaliteit te kunnen leveren.
- Het kan zijn dat sommige live foto’s op de hoogste resolutie minder scherp zijn, dit komt doordat het weinige licht en de aanwezige rook
tijdens een live show ervoor zorgt dat er moeilijk scherpgesteld kan worden en er een langere sluitertijd nodig is.
- De bestelde foto’s mogen eindeloos en voor promotionele doeleinden gebruikt worden zonder mijn toestemming mits mijn naam en/of mijn
website er bij vermeld wordt.
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