ATYOURSITE - Productfotografie
Prijzen en voorwaarden 2018/2019 voor Packshots in onze geautomatiseerde studio’s
(schaduw vrije productfoto’s met witte achtergrond) gemaakt in eigen studio’s

Aantal packshots

Prijs per pakket

360° 12 step

360° 36 step

20

€ 350

+ € 10/foto

+ € 15/foto

50

€ 750

+ € 8/foto

+ € 12/foto

100

€ 1 250

+ € 6,50/foto

+ € 10/foto

150

€ 1 500

+ € 5/foto

+ € 7,50/foto

250

€ 1 875

+ € 4/foto

+ € 6/foto

500

€ 3000

+ € 3/foto

+ € 4,50/foto

Meer dan 500

Op aanvraag

Op aanvraag

Op aanvraag

Meerprijs traditionele wandstudio: Objecten die niet in de automatische studio’s passen

(50cmx70cmx30cm/max 40kg) worden in onze traditionele (manuele) wandstudio
gefotografeerd. Bij manuele fotografie zijn de beelden niet automatische vrijstaand (enkel witte
achtergrond). Om deze beelden vrijstaand te maken komt er heel wat handling en nabewerking
bij. Hiervoor tellen we dan ook een meerprijs van € 15/foto op bovenstaande tabel. De
wandstudio kan geen 360° beelden maken.

Opstartkosten: Voor iedere opdracht geldt een éénmalige opstartkost van € 75. De

productfoto's worden geleverd als hoge resolutie .HR-PNG of .JPG bestand (in kleurprofiel
Adobe RGB). Prijzen gelden voor opnames in onze studio zonder manipulatie van producten,
d.w.z. géén fysieke styling van het product voor de opname. Bij sommige producten kan een
meerprijs gevraagd worden, afhankelijk van de moeilijkheidsgraad (transparanties, reflecties,
harig, pluizig, …). Er kunnen maximaal 3 producten per opname/shot gefotografeerd worden.

360° Productfotografie: Onze 360° productfoto's worden in 12 of 36 posities gefotografeerd
en kunnen in een 360° webplayer worden afgespeeld. Bij een animatie van 36 posities zal de
animatie een stuk vloeiender verlopen dan bij een opname van 12 posities. Door met de muis
over de foto te slepen kan de klant zelf bepalen naar welke richting hij het product draait.
Klanten kunnen zo het product "vastnemen" en langs alle kanten bekijken.
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Prijzen Packshots op locatie
Packshots op locatie zijn mogelijk. Hiervoor voorzien we graag een maatwerk offerte.

Opties tegen meerprijs per foto
Optie
Aanbrengen neutrale of verloop achtergrond

€ 75 eenmalige setup

Sfeer / truc / effect / nabewerking

maatwerk

Implementatie/config 360° webplayer

€ 300 eenmalig

Algemene informatie
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Levertijd in overleg
Spoed toeslag in overleg
Betalingstermijn netto 14 dagen na factuurdatum
Er gelden maximale afmetingen voor de te fotograferen producten in de
geautomatiseerde studio’s: 50cmx70cmx30cm/max 40kg
Manuele wandstudio kan niet automatisch vrijstaande of 360° beelden genereren
Complexe producten met veel transparantie en reflecties, harig of pluizig, worden
(na overleg) op basis van € 75 per uur gefotografeerd en vrijstaand gemaakt
Prijzen zijn inclusief operator met kennis van de apparatuur en software
Er is geen productverzekering inbegrepen. Schade of diefstal van de te fotograferen
producten is op eigen risico
Alle prijzen zijn netto per stuk of per pakket, excl. BTW

Opmerkingen: Alle prijzen vermeld in deze prijslijst zijn exclusief 21% BTW. Dit is een

standaard prijslijst voor fotografie in de studio. De prijs kan afwijken afhankelijk van het soort
product en specifieke wensen van de klant. ATYOURSITE kan ook foto’s op locatie maken.
Vraag vrijblijvend een offerte aan. De klant dient zelf de nodige hulpattributen voor het maken
van de beelden te voorzien (Bv: Staanders, bustes, kapstokken, modelvoet, …).

Productvoorwaarden: De producten dienen zuiver te zijn en klaar om gefotografeerd te

worden. Indien een product gemanipuleerd dient te worden voor de opname (bijvoorbeeld een
rugzak opvullen voor een beter resultaat, of een meubelstuk in elkaar zetten) wordt het extra
werk tegen uurtarief van € 75 per uur aangerekend.
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Aanlevering van de foto’s: Alle digitale productfoto’s worden in hoge resolutie via weTransfer

of per mail aangeleverd (op aanvraag via CD/USB) en zijn geschikt voor een professionele
afdruk op papier.
Voorwaarden Productfotografie en algemene voorwaarden
•
•
•
•

•

•
•
•
•

•

•
•

•

De klant wordt geacht de algemene verkoopvoorwaarden van AT YOUR SITE BVBA te
kennen en te aanvaarden (http://atyoursite.be/verkoopvoorwaarden/ ).
Al onze facturen zijn betaalbaar binnen de 14 dagen.
Zodra de factuur betaald is en enkel na volledige betaling zijn de foto’s eigendom van
de opdrachtgever/klant en volledig rechtenvrij.
Wanneer een factuur niet tijdig betaald wordt dan is er van rechtswege en zonder
ingebrekestelling, een intrest van 1,5% per maand of per begonnen maand
verschuldigd. AT YOUR SITE behouden zich het recht voor om een schadevergoeding
in te roepen van 10% op het achterstallige factuurbedrag met een minimum van € 100.
Bij het maken van foto’s en ander beeldmateriaal wordt door de fotograaf
verondersteld dat de opdrachtgever/klant toestemming verkreeg van elke mogelijke
(auteurs)rechthebbende. De opdrachtgever/klant is volledig aansprakelijk hiervoor en de
fotograaf kan geenszins aansprakelijk hiervoor worden gesteld (vrijwaring).
Wanneer het beeldmateriaal aangeleverd is, is AT YOUR SITE niet meer
verantwoordelijk voor de opslag van de genomen foto’s.
De fotograaf is niet aansprakelijk voor enig schadelijk en onwettig gebruik van de
afgeleverde diensten / producten door de opdrachtgever/klant, noch door derden.
De geleverde prestaties en diensten zijn altijd een inspanningsverbintenis, maar geen
resultatenverbintenis.
De leveringstermijn van alle prestaties (diensten en verkoop) zijn aanduidend, maar niet
bindend. In geen geval kan een overschrijding van de leveringstermijn een vermindering
van de prijs, enige schadevergoeding of beëindiging / ontbinding of verbreking van de
bestellingovereenkomst met zich meebrengen.
Alle klachten dienen gegrond en goed gemotiveerd te zijn en moeten uiterlijk binnen de
acht dagen na ontvangst van de goederen of services rechtstreeks en per aangetekend
schrijven worden meegedeeld.
Er is geen productverzekering inbegrepen in de diensten van AT YOUR SITE. Schade of
diefstal van de te fotograferen producten is op eigen risico van de klant.
De geleverde prestaties en producten mogen door AT YOUR SITE gebruikt worden in
zijn of haar portfolio, reclame, e.a. De opdrachtgever/klant gaat hiermee uitdrukkelijk
akkoord bij bestelling en de toestemming wordt hiervoor in ieder geval vermoed.
In geval van betwistingen zijn alleen de rechtbanken van Hasselt bevoegd.
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