Informatie geboortekaartje
Tijdsduur
Tijdens het ontwerpen stuur ik u een foto van het werk per email zodat u mee kan 'kijken' naar
de voortgang van uw kaartje of mandala. Het ontwerpen van een kaartje duurt ongeveer 2 á 6
weken. Omdat ik mij inleef in de opdracht van de persoon duurt het soms langer dan de
aangegeven tijd!!! Indien u tevreden bent, kunt u mij laten weten en stuur ik u het ontwerp
naar u op.
Zorg dat u uiterlijk 4 weken voor de trouwdatum of vermoedelijke geboortedatum zoveel
mogelijk informatie hebt doorgegeven en dat uw betaling rond is. Zo voorkomt u onnodige
stress vanwege tijdnood.
U krijgt een persoonlijke en unieke illustratie.
Het verdere ontwerp (opmaak en tekst) en het afdrukken van de kaart is in uw eigen beheer.
Werkwijze
Aan de hand van uw wensen en ideeën maak ik een zwart/wit schetsen, die u digitaal
toegestuurd krijgt (Dit zijn ruwe lijntekeningen , alleen bedoeld om een idee te krijgen van het
ontwerp).
Hieruit bekijkt u de schets en overleggen we de verdere invulling van de illustratie.
Na goedkeuring van de schets werk ik deze uit en u krijgt dit digitaal (via e-mail)toegestuurd.
Let op! De kleuren kunnen afwijken van de uiteindelijk geprinte versie. Dit komt doordat de
instellingen van een beeldscherm verschillen en de kleuren niet helemaal overeenkomen met
de kleuren van de drukinkt.
U krijgt het origineel toegestuurd via de post.
Kosten
- Uitwerking illustratie
inclusief originele versie vanaf € 90,00 -formaat papier vanaf 15 x 15
Graag een aanbetaling van € 45,00 na goedkeuring van de gemaakte schets!
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€
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€
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€

120,00

prijs is inclusief BTW
prijs is exclusief verzendkosten
Drukkerij
Het ontwerp (het originele schilderijtje) en eventueel de tekst kunt u naar iedere drukker of
kopie centrum of drukkerij bij u in de buurt brengen, om verder uw kaartje af te ronden.
Mocht u uw huisdier erbij willen:
Ik werk vanaf foto's van uw huisdieren, elk huisdier heeft zo zijn eigen karakter en uitstraling
die ik zo goed mogelijk tot uitdrukking laat komen in mijn aquarel.
Verzendkosten
Met welke verzendkosten moet ik rekening houden?
- Verzendkosten binnen Nederland: wanneer uw bestelling bezorgd kan worden per
brievenbuspost (prints 20x30 en ansichtkaarten), bedragen de verzendkosten €1.76. Bij
pakketpost (prints 30x40) tot 10 kg. bedragen de verzendkosten €6.75.
Pakket met T&T code € 13,00
- Bij brievenbuspost binnen Europa zijn de verzendkosten €3.08, bij pakketpost onder 500
gram bedragen ze €6.16. Bij brievenbuspost buiten Europa zijn de verzendkosten €5.70, bij
pakketpost onder 500 gram bedragen ze €10.45.
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