Parijs, de hoofdstad van de liefde!
De ultieme plek voor een love shoot kan natuurlijk geen andere plek dan Parijs zijn. Vrijwel
ieder plekje in Parijs ademt

Parijs uit: de schitterende gebouwen met prachtige

ornamenten, de nostalgische lantarenpalen, de sierlijke bankjes!
We kunnen het niet helpen dat we verliefd zijn op dit geweldige decor.
Wij dat zijn Isabelle Hattink en Nanda Zee-Fritse. We zijn net kleine meisjes in een
snoepwinkel. Deze city of love zit volgestouwd met snoepjes voor onze foto’s. Het enige
dat ontbreekt, ben jij met je lief!
Ga je binnenkort trouwen en wil je stijlvolle foto’s voor de uitnodiging? Of ben je binnenkort
een jaar getrouwd en wil je nog een keertje je droomjurk aan? Vieren jullie dat je al 25 jaar
bij elkaar bent? Wil je gewoon zo’n bijzondere love shoot hebben? Of ga je je liefde van je
leven als verrassing ten huwelijk vragen? Kom dan met ons mee! We hebben plek voor
maximaal 6 stelletjes, dus wees er snel bij.
Wij gaan foto’s maken bij de Eiffeltoren, dat is zeker. En de andere plekjes waar wij gaan
fotograferen blijft nog een verrassing, dat hangt ook een beetje van het weer af.
We starten net na half 12 op Gare du Nord, vers aangekomen met de Thalys uit Nederland
en zullen per metro met jullie de stad onveilig maken.
Rond 4 uur zijn we klaar en ploffen we moe en waarschijnlijk heel voldaan in de trein van
half zes richting Nederland.
Wat krijgen jullie bij onze Love Shoot in Parijs?
Voor € 295,00 per koppel krijgen jullie:
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In totaal ongeveer 3 kwartier poseertijd. We gaan verschillende leuke locaties
bezoeken en ieder liefdeskoppel zal daar tussen de 10 en 20 minuten poseren.
De keuze uit ongeveer 100 foto’s.
3 grote digitale bestanden naar keuze
Een online slideshow (5 maanden) zodat je aan iedereen die mooie Parijse Pics kan
laten zien of misschien kan gebruiken als save the date voor jullie bruiloft. Gedeelde
vreugde is dubbele vreugde!
Een hoop gezelligheid, want pas dan maken we de leukste foto’s.

De love shoot is exclusief reiskosten, eten en drinken. Wil je ook met de trein naar Parijs?
Kijk dan op de site van NS High Speed. Tip: vroege boekers hebben een voordeliger
treinticket dan last minute reserveerders.
Neem voldoende eten en drinken mee, we hebben een druk schema en jammer genoeg
geen tijd om uitgebreid te lunchen.
Hoe te reserveren.
Stuur een mailtje met jullie namen, adres en telefoonnummers naar info@fotozee.nl en
laat ons weten op welke dag je graag mee gaat naar Parijs.

Wij sturen je een digitale factuur voor het volledige bedrag en een inschrijfformulier. Zodra
deze voldaan is, is je deelname aan onze Parijse Loveshoot definitief.
Mochten jullie onverhoopt toch niet kunnen deelnemen aan de love shoot, dan is er geen
restitutie van de € 295,00. Jullie mogen wel een ander liefdeskoppel in jullie plaatst laten
meedoen.
Copyright.
Zoals we al zeiden, zien we gedeelde vreugde als dubbele vreugde en willen we graag
aan iedereen onze foto’s laten zien. Het copyright blijft bij ons fotografen en daardoor
kunnen wij deze afbeeldingen inzetten voor diverse publicitaire doeleinden (bijvoorbeeld
plaatsing op onze website, blog van onszelf of op branche gerelateerde websites,
facebook, etc). Laat het ons weten als jullie de foto’s nog even als verrassing willen
houden en plaatsing door ons het verrassingseffect wegneemt.
Jullie mogen uiteraard privé met de aangekochte beelden doen wat jullie willen, mits het
geen commerciële doeleinden heeft. Jullie mogen de beelden dus niet doorverkopen of
geven aan een derde partij. Aan iedereen online laten zien en erbij vertellen wij ze
gemaakt hebben, vinden we helemaal goed.
Algemene voorwaarden.
Naast de spelregels van het reserveren en de copyright, zoals beide hierboven
beschreven staat, hanteren we de algemene voorwaarden van de fotografenfederatie,
welke is te vinden op algemene voorwaarden.
Aanvulling: vertragingen met het openbaar vervoer zijn helaas overmacht en kunnen we
niet compenseren in tijd/geld.
Levertijden.
De foto’s staan binnen 3 weken online.
Webshop.
In de webshop kan je de foto’s laten afdrukken op fotopapier, canvasdoek, etc. Favoriet bij
ons is de Boutique Box, een mooie doos met daarin je 10 favoriete foto’s.
Er zitten 3 grote digitale fotobestanden in de prijs inbegrepen, maar wij maken natuurlijk
veel meer geweldige foto’s! Een enkele download kan je via de webshop bestellen (€ 15
per stuk). Omdat onze liefdeskoppels vaak zeggen dat ze echt niet kunnen kiezen, bieden
we je ook de optie aan voor een speciale prijs de rest van de fotobestanden te kopen. Met
de bijbetaling van € 199,00 heb je alle foto’s.
Via stijlvolletrouwkaarten.nl bestel je chique save the date kaarten en/of trouwkaarten. Je
kan gebruik maken van de lay outs op de site, maar ook FOTOZEE heeft een aantal
mooie templates waarbij een alles-in-1-stijl gecreëerd kan worden. Je save the date
oproep, trouwuitnodigingen, menu- en bedankkaarten, het receptieboek: alles kan in
dezelfde stijl. Een overzicht kan gemaild worden.
In onze webshop ontbreekt het fotoboek, een voorbeeld kan je zien op demo receptieboek.
Dit album van 20 pagina’s is geprint op een bijzonder papiersoort, te vergelijken met
aquarelpapier en daardoor makkelijk te beschrijven. Als je naast de 10 foto’s ook kiest
voor teksten zoals in het demoboek te zien zijn, heb je een fantastisch receptieboek voor

op een feest. Met dit boek stel je je gasten leuke vragen, waardoor hun krabbels uitstijgen
boven de standaard wensen.
Dit fotoboek/receptieboek, met en zonder teksten, is via info@fotozee.nl te bestellen en
kost € 225,00.

Ga met ons mee naar de hoofdstad van de liefde!
Wacht niet te lang met reserveren, want er is maar een beperkt aantal
plaatsen!
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In te vullen door liefdeskoppel. Met het ondertekenen van dit document laten
jullie weten op de hoogte te zijn van de informatie in dit document en in te
stemmen met de Algemene Voorwaarden.
Willen jullie dit formulier digitaal invullen en printen en tekenen? Je kan de
getekende versie sturen naar FOTOZEE, Oostkade 16, 3261 KL OudBeijerland. Of de getekende versie scannen en malen naar info@fotozee.nl.
Ja wij gaan graag naar Parijs voor een loveshoot!
Naam partner 1
:
Naam partner 2
:
Adres
:
Telefoonnummers
:
Onze fotosessie staat gepland op :

Datum van tekenen

Handtekening partner 1

:

Handtekening partner 2

