
Toelichting bestellen fotokarton 2018

Beste Iris leden,
Woerden, 8 maart 2018.

 
Bestellen van fotokarton en scanstick 2018.

Als bijlage ontvangt u het bestelformulier 2018 voor het bestellen van passe-partout karton en 
scanstick opplakkarton.
U kunt gesneden passe-partouts van 40 x 50 cm (buitenwerks) bestellen of vellen kartonvan 82 x 
112 cm om zelf passe-partouts in ieder gewenst formaat te kunnen snijden. 

Op het bestelformulier staan de meest gevraagde soorten, Andere soorten en kleuren dan op het 
formulier vermeld, behoren ook tot de mogelijkheden. Hierover dient echter vooraf overleg met de 
leverancier plaats te vinden over prijs en te bestellen aantallen. Mochten meerdere leden belang-
stelling tonen voor afwijkende kleuren of soorten dan is het mogelijk bestellingen te combineren.
 
Gesneden passe-partouts:

De passe-partouts worden gesneden op 40 x 50 cm (afmetingen Fotobond-wedstrijden; 
ook voor de IrisTrofee). 

Minimum te bestellen aantal passe-partouts per variant =  4 stuks. 

Vellen fotokarton (om zelf passe-partouts uit te snijden):
Vellen van 82 x 112 cm dienen door de fotoclub per 5 of 10 stuks per variant te worden af-
genomen. De bestellingen worden gecombineerd om aan het gewenste bestelaantal te ko-
men. 
Bij onvoldoende aantallen wordt de bestelling van vellen, in overleg, verhoogd of geannu-
leerd.

Scanstick:
Scanstick – (éénzijdig zelfklevend karton voor het verstevigen van uw foto) wordt in vellen van
100 x 125 cm geleverd: 

 Bij het gebruik van scanstick is de foto beter beschermd bij inzendingen voor wedstrij-
den.

 de foto gaat niet “golven” in de lijst bij exposities of thuis aan de muur. 
 

Het bestelde fotokarton en scanstick wordt centraal bij mij aangeleverd.

Het bestelformulier:

 S.v.p. naam aan de bovenzijde invullen. 

 Per soort het aantal passe-partouts invullen met een minimum van 4 stuks, en  het aantal
vellen vermelden (uit één vel kunnen 4 passe-partouts 40x50 cm worden gesneden of ie-
der willekeurig ander formaat). 

 Prijzen zijn op basis van voorlopige opgave leverancier prijspeil 2017 en bij   benadering.    
Afrekening vindt plaats op basis van nacalculatie waarin de transport- en snijkosten en de 
eventuele kwantumkorting worden verrekend. De 2018 prijzen liggen in lijn met 2017.
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 De snijkosten worden aan de gesneden passe-partouts toegerekend.

 Volledig ingevulde formulieren s.v.p. retourneren per e-mail aan  dick.van.doorn@planet.nl 

 Sluitingsdatum: 20 maart 2018. 

 Na de levering door de leverancier krijgt u bericht dat het karton is aangekomen en wordt u
verzocht het bestelde karton zo snel mogelijk af te komen halen. 

 De rekening, die u na levering ontvangt, dient u te betalen d.m.v. overmaking of storting op 
rek. nr. 930789687 t.n.v Penningmeester Fotoclub Iris, Woerden 

Mocht u vragen hebben, bel 06 30258172 of mail dick.van.doorn@planet.nl   
 

groet, dick
180308
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