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WERKWIJZE
- Ik vind het belangrijk dat je je op je gemak

voelt, daarom vind ik een intake gesprek heel

belangrijk. Deze is telefonisch en kosteloos.

 

-Jouw boeking beginnen we met een

kennismakingsgesprek, dit zit bij jouw pakket.

Ik vind het belangrijk dat we elkaar leren

kennen, zodat beide kunnen landen en met

de juiste energie de shoot kunnen ingaan. De

tijd hiervan verschilt per persoon, maar duurt

gemiddeld tussen de 20 a 40 min.

 

- Tijdens jouw boeking ontstaat er een

prachtige beeldbank, vanuit daar maak ik een

selectie, die ik edit en met jou deel. Vanuit

daar kan je je keuze maken welke foto's je

graag wilt ontvangen.

 

-  Ik vind een open communicatie altijd erg

belangrijk, spreek daarom jouw behoeftes

altijd uit. Alles mag er zijn!

Mijn doel is, dat jij blij word van de foto's en

met een goed gevoel naar huis gaat. 

 

- Met mijn reiki 1&2 is er altijd ruimte voor

energie werk, mocht dat nodig zijn. 

Ik voel jouw energie goed aan, daarom blijf ik

altijd in gesprek met jou en zal ik inchecken

als ik voel dat dit nodig is. 

 

 



DE FOTO'S

- De foto's worden met veel zorg uitgekozen

en altijd bewerkt naar de stijl van de

fotograaf, hiervan word niet van afgeweken,

tenzij het gaat om kleur/zwart-wit, daarin mag

je wel voorkeur aangeven  

 

-De foto's zijn niet rechtenvrij, daarom is

naamsvermelding van Eva Bours verplicht bij

elk gebruik van de foto

 

- De foto's zijn voor degene die de foto's heeft

afgenomen en mogen niet door derden

worden gebruikt zonder hiervoor toestemming

te hebben gevraagd aan de maker, Eva Bours 

 

- Aanpassingen aan de foto's, op wat voor

manier dan ook, is niet toegestaan 

 

- Wil je een foto graag ergens anders voor

gebruiken, dan altijd in overleg. Aan de hand

daarvan word een offerte opgemaakt. 

Denk aan publicatie in boek, magazine etc.

 

- De foto's worden nooit zonder toestemming

ergens geplaatst door de fotograaf, dit

gebeurd uitsluitend met toestemming van

degene die geboekt heeft. 

 



Tijds bestek 
JOUW BOEKING

- Nadat je de shoot hebt geboekt, staat deze

datum vast, annuleren zonder geldige reden is

dan niet meer mogelijk. 

Verzetten door omstandigheden is wel

mogelijk (denk aan ziekte,

weersomstandigheden of

overheidsmaatregelen)

 

- Mocht de shoot toch worden geannuleerd

door de klant, is de fotograaf genoodzaakt de

helft van de geboekte kosten toch te

factureren.

 

- Het wijzigen van de boeking kan tot 1 week

van te voren, tenzij er ziekte, slechte

weersomstandigheden of

overheidsmaatregelen zijn, waardoor het

genoodzaakt niet door kan gaan. 

 

- De tijd die je geboekt hebt is voor jou, het is

jouw verantwoordelijkheid dat je op tijd bent

voor je boeking. 

Plan jouw reis daarom goed in van te voren. 



De procedure 
BETALING

-Je boekt je shoot online en betaald voor

het door jou gekozen pakket. Mocht je

meer foto's willen kopen dan het aantal

foto's dat in jouw pakket zit, dan word

daar achteraf een factuur voor verstuurd.

Nadat de factuur is voldaan, ontvang je

jouw extra foto's. 



Eva Bours

Bedankt dat je de tijd hebt genomen om

dit door te lezen.

Zo weet je waar je aan toe bent, 

dit is voor ons beide fijn! 

 

Mocht je toch nog vragen hebben, 

dan mag je mij een berichtje sturen op

info@evabours.nl

 

Tot snel!

 

Veel liefs. Eva. 

 


