reset your sights
always and everywhere

Welke informatie moet ik
vermelden bij het aanvragen

In deze handleiding vindt u alle informatie die Reset Your Sights nodig heeft om tot een juiste offerte te komen.

Algemene informatie

Er zijn een aantal punten die u altijd dient te vermelden als u een offerte aanvraagt. Dit is van belang om zo
min mogelijk fouten te maken en om de communicatie zo soepel mogelijk te laten verlopen.
• Uw naam
• Uw e-mailadres
• Eventueel uw telefoonnummer
• Uw KvK-nummer en BTW-nummer, indien beschikbaar

Onderdeel I - Offerte voor Reset Your Sights Design

De volgende punten zijn van noodzaak om te vermelden als u een offerte aanvraagt. Op de website staat
uitgebreid vermeld welke producten wij voor u kunnen maken.
• Welk product u wilt. Vermeld hierbij in het geval van websites altijd de geschatte grootte van de website die
u voor ogen hebt. Op onze website vindt u meer informatie over verschillende typen websites, zodat u uw
schatting kunt maken.
• Indien u al veel details in gedachten hebt voor het uiteindelijke eindproduct dat u voor ogen hebt, vermeld
dit dan ook. Hoe meer wij weten voordat we aan het product beginnen, des te completer onze offerte zal
zijn.
• Geef altijd aan wanneer u uw product klaar wilt hebben. Indien uw product binnen 14 dagen gereed moet
zijn, zullen extra Priority-kosten worden berekend. Er zal dan zeer snel en intensief aan uw opdracht gewerkt
worden. Vraag naar de voorwaarden, omdat deze kosten per product anders zijn!

Onderdeel II - Offerte voor Reset Your Sights Photography

Voor het Photography-onderdeel is het niet mogelijk een standaard offerte op te stellen, omdat elke aanvraag voor een fotoshoot e.d. anders is. Wat RYS Design betreft, zijn het altijd vaste producten waarvan
alleen het ontwerp de variabele is. Toch zijn er zaken die wij graag van tevoren al willen weten.
• Wat voor type fotoshoot u wilt. Op de website kunt u een overzicht vinden van shoots waar Reset Your
Sights ervaring in heeft. Wij staan natuurlijk ook altijd open voor nieuwe opdrachten en ideeën!
• Inhoud van de fotoshoot. Dit zodat wij ons optimaal kunnen voorbereiden. Het kan voorkomen dat wij nog
aanvullende informatie nodig hebben na uw aanvraag!
• Waar en wanneer de shoot moet plaatsvinden. Reset Your Sights kan het hele land gratis met het openbaar
vervoer door en is zodoende always and everywhere!
Indien u Reset Your Sights Photography wilt inhuren voor een andere opdracht, zoals bijvoorbeeld de verzorging van fotografie voor brochures, tijdschriften e.d., dan raden wij u aan om contact met ons op te nemen, zodat deze opdrachtgeving zo snel en zorgvuldig mogelijk gebeurd.
Nadat wij de offerte hebben gemaakt, is hij nog 14 dagen geldig. Dit geldt voor beide beschreven onderdelen. De datum waarop de offerte is gemaakt vindt u altijd terug op de offerte zelf.

Wat u verder nog moet weten
•
•
•

info@resetyoursights.nl. Hier kunt u al uw vragen naartoe sturen, bijvoorbeeld over onze website, de
service, bewerkingen van foto’s en gebruikte materialen. Onze kennis is er namelijk voor u!
sales@resetyoursights. Naar dit adres kunt u de offertes sturen. U vindt een rechtstreekse link naar dit
adres op de website.
Via uw contactpersoon ontvangt u geregeld een voortgangsmail van uw opdracht. Zo bent u altijd op de
hoogte!

