Bestelling communiefoto’s Sint-Ludgardis Schilde 2022 :
De foto’s van de communieviering staan vanaf heden online op www.fotobedrijf.be/bestel/
Klik op deze website op onderdeel “klanten” vervolgens onderdeel “communie 2022”.
Het paswoord om toegang te krijgen tot de galerij is “ludgardis2022”
De foto’s op deze website zijn voorzien van een watermerk en in sterk verminderde kwaliteit,
dit om illegaal verspreiden van deze foto’s tegen te gaan.
In samenspraak met onze fotograaf en op vraag van enkele ouders, kunnen ook dit jaar de foto’s
digitaal (volwaardige en hoge kwaliteit) worden aangekocht. Bij aankoop van een digitaal beeld
krijg je deze foto ook gratis op een formaat 10 x 15.
De prijzen van de foto’s zijn als volgt :
Afdruk 10 X 15 : € 5,00 per foto
Afdruk 13 X 19 : € 6,00 per foto
Afdruk 20 X 30 (A4) : € 12,00 per foto
Digitaal beeld : € 10,00 per foto (+ gratis 10x15 print)
U kan uw bestelling afgeven aan de juf in een gesloten enveloppe samen met gepast cash geld.
Gelieve uw bestelling te plaatsen ten laatste op 3 juni 2022. Op die manier kunnen we een vlotte
levering van de foto’s garanderen, wat ook aangenaam is voor de ouders die tijdig bestellen.
De school verzamelt en centraliseert alle bestellingen en betalingen, waarna wij op de hoogte
worden gesteld, de afdrukken maken, sorteren en bezorgen via de school.
Voor bestellingen na 3 juni 2022 zal een administratieve kost worden aangerekend a rato
€ 10,00.
Alle foto’s worden één voor één nabewerkt en afgedrukt op hoogwaardig fotopapier.
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