Colour InsideOut
UITGEBREIDE BESTELPROCEDURE EN LEVERING VAN PORTRET DOOR DanieLL
BESTELLEN
Neem contact op met DanieLL via contactformulier op de website. Stuur na contact een of
meerdere foto’s per post of email naar mij. Aan de hand van deze foto’s zal ik een voorstel
doen voor een portret met prijsopgave. Indien foto’s niet geschikt zijn zal ik dat ook
aangeven. Het voorstel kan bestaan uit een kleine schets op papier, of een digitale schets of
een bewerking van een foto. De oorspronkelijke foto’s krijgt u retour.
OFFERTE
Samen met het voorstel voor het portret krijgt u een prijsopgave en de leverings
voorwaarden per email.
De basisprijs voor een portret is 250 euro. Voor dit bedrag krijgt u een portret in olieverf op
canvas van 30 x 40 cm. De zijkanten worden mee geschilderd. Het portret bestaat uit hoofd
en een deel van de nek. De achtergrond is eenkleurig. Op de website laat het portret van
Obama dit goed zien. Tegen meerprijs is een uitgebreider portret mogelijk. In de prijsopgave
zijn deze extra kosten al verwerkt. (Zie via de website de prijslijst voor de mogelijkheden).
LEVERDATUM
Het schilderen van een portret kan uren, dagen of weken duren. Daar kan ik van tevoren
weinig over zeggen. Mocht u een portret bestellen met een deadline, dan moet u rekenen
op 4 tot 6 weken, zeker als het per post verstuurd gaat worden.
AANPASSING OFFERTE
Wanneer u het voorstel voor een portret niet goedkeurt bespreken we de mogelijke
veranderingen. Dit kan per telefoon of via de email. Alle afspraken worden schriftelijk
uitgewerkt. Ook zal de prijsopgave aangepast worden.
AANBETALING
Na uw schriftelijke goedkeuring van het voorstel en de prijsopgave ontvangt u een factuur
voor een aanbetaling van 20% van het totaalbedrag. Na ontvangst van de aanbetaling begin
ik met schilderen. In de factuur staan alle gegevens betreffende de wijze van betaling.
OPDRACHT KLAAR
Wanneer het schilderij klaar is maak ik een digitale foto die ik via email opstuur ter
goedkeuring. Wanneer u tevreden bent zijn er verschillende mogelijkheden tot afhandeling
van de opdracht:
-u komt naar het atelier om het echte schilderij te bekijken. Bent u tevreden dan kunt u
contant het restbedrag afrekenen en direct het schilderij meenemen. De factuur krijgt u mee
of stuur ik na.

-u wilt wel naar het atelier komen maar niet contant afrekenen. Dan kunt het geld van
tevoren digitaal overmaken. Het dient op mijn rekening te staan voordat u het schilderij
meeneemt.
-u heeft geen mogelijkheid om naar het atelier toe te komen. U keurt de opdracht goed naar
aanleiding van de digitale foto. Ik stuur een factuur voor het restbedrag met toevoeging van
de portokosten. De extra kosten laat ik u van tevoren weten. Na ontvangst van het geld
stuur ik u het schilderij per post toe. Het kan ook per koerier worden gestuurd tegen de
koerierskosten.
ANNULERING
Ik laat u via email weten dat ik de aanbetaling heb ontvangen en met schilderen ga
beginnen. Tot het moment dat ik ga schilderen kunt u de opdracht annuleren met restitutie
van de aanbetaling. Na dit moment kunt u wel de opdracht annuleren maar behoud ik de
aanbetaling.
NIET TEVREDEN
Wanneer u niet tevreden bent over het resultaat van het schilderij bent u niet verplicht om
de resterende 80% van de opdracht te betalen. Ik zou het wel op prijs stellen wanneer u
aangeeft wat de reden is zodat ik de kans krijg om er iets aan te doen. Mochten we er niet
uitkomen dan is de opdracht voorbij. Ik behoud het schilderij en mag ermee doen wat ik wil,
op mijn website zetten, doorverkopen, op tentoonstellingen hangen etc. Wilt u dat het
portret vernietigd word dan zijn daar kosten aan verbonden.
WEL TEVREDEN
U neemt het schilderij in ontvangst en hangt het tot grote tevredenheid in uw huis, of u
geeft het cadeau aan een gelukkige. Ik zou het erg op prijs stellen als u in mijn gastenboek op
de website een stukje schrijft over de opdracht en het verloop ervan. Ik vraag ook uw
toestemming of het schilderij op mijn site getoond mag worden. En misschien kan het in de
toekomst op een tentoonstelling vertoond worden.
Alle prijzen zijn inclusief BTW.
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