Algemene info
Dierenoppas:
· Er is altijd een gratis kennismakingsgesprek.
· Alles moet klaar liggen zodat ik niets moet zoeken. (Eten, halsband, medicijnen, …)
· Er moet steeds een noodnummer klaarliggen en het tel.nr + adres van de dierenarts.

Fotografie:
· Alles moet klaar zijn op het afgesproken uur. (Paard al klaar, hond mooi gekamd, …)
· Wilt u dat het lijkt dat uw dier losloopt, kan ik het touw wegwerken. (Liefst een dun
touwhalster of touw gebruiken dan is dit makkelijker weg te werken op PC.)
· Denk op voorhand goed na over wat je wil, haal eventueel accessoires die u leuk vindt.
· Bij dierenfotografie is het handig om iemand bij u te hebben die kan helpen het dier af te leiden
of om te helpen.
· Bij slecht weer wordt de reportage verzet. (Communiereportages kunnen eventueel binnen
plaatsvinden)
· Op zondag en maandag worden er geen reportages gepland. (Dit kan alleen bij uitzondering.)
· U mag de foto’s alleen met mijn logo op sociale media posten.
· U mag 10 digitale foto’s uitkiezen uit de reeks die ik je mail. Wilt u er meer dan kan u
bijbestellen. U krijgt van mij de foto’s digitaal toegestuurd zodat u zelf kan beslissen wat u er
verder mee doet. Ik laat zelf geen foto’s afprinten maar ik kan ze wel bewerken zodat ze het
gepaste formaat hebben. Advies hierover is geen probleem.
Communiekaartjes, net zoals kerstkaartjes of uitnodigingen en ander klein drukwerk verzorg ik
wel.

Grafisch drukwerk:
· U leest alles goed na en laat per mail weten of het besteld mag worden. Bestellingen zijn enkel
bindend, wanneer deze schriftelijk bevestigd zijn. Eventuele wijzigingen na schriftelijke
bevestiging zijn voor rekening van de klant.
· Pets & Pics kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diensten van derden (postorderbedrijf,
drukker).
· Bij de verschillende reproducties in kleur tijdens de verschillende stadia van het
productieproces kan geen bezwaar gemaakt worden tegen kleine afwijkingen van het origineel.
Hetzelfde geldt technisch gezien voor de vergelijking tussen andere modellen, bijvoorbeeld
proefdrukken en afdrukken, ook wanneer ze door ons gemaakt werden, en het eindproduct.

U kan altijd een mailtje sturen met uw vragen.
Betaling kan via overschrijving of cash. Indien cash, wordt dit gepast betaald na afloop van de
reportage.
Indien een factuur gewenst is, wordt dit vooraf gevraagd.
Rekeningnr.: BE22 7310 4408 404.

