Hoe Oypo werkt
Uw kind is op school gefotografeerd of u bent tijdens een evenement gefotografeerd? Of uw kinderen, familie
of vrienden staan op de foto? Bestel direct een kwalitatief hoogstaande afdruk. Leuk voor uzelf, of als cadeau
voor uw vrienden!

Topkwaliteit
Staat u er goed op? Dan vereeuwigen wij u graag met een afdruk op
Fujicolor Crystal Archive Digital Paper - DPII Professional. Dit speciale
kwaliteitspapier toont rijke kleuren en subtiele huidtinten.
De kleuren stralen en blijven stralen. De foto's gaan tot 100 jaar
mee.

Bestellen
Hebt u een of meer foto's gevonden? Bestel deze dan in een van de verschillende formaten.
De meeste foto's zijn verkrijgbaar in formaten, van 10 x 15 cm tot 76 x 115 cm. Naar keuze in glans of
mat. U kunt ook uit verschillende mappen tegelijk bestellen.
De fotograaf bepaalt zelf de verkoopprijs van de foto. De prijs, verzend- en orderkosten worden
in de winkelwagen vermeld. Uiteraard ontvangt u de afdruk zonder de witte teksten die op de website
over de foto zijn geplaatst. Sommige foto's kunt u tegen betaling downloaden.

Betaling

U kunt eenvoudig betalen met iDEAL, Paypal, Mastercard of Visa. Ook Mister cash, een overschrijving via elektronisch bankieren, achteraf
betalen of zelfs betalen met bitcoins is mogelijk. Nadat u uw bestelling hebt geplaatst, ziet u direct de betalingsmogelijkheden. U ontvangt ook
een bevestingingsmail met alle informatie.

Levering
U kunt eenvoudig controleren of wij uw betaling hebben ontvangen en of de foto's zijn afgedrukt en verzonden. Dit doet u door op de link in
de bevestigingsmail te klikken.
Wanneer uw betaling is ontvangen en wanneer uw bestelling is verzonden, ontvangt u ook een e-mailbericht. Na de ontvangst van de betaling
hebt u de foto's in uw bezit.

U staat er goed op!
Bij Oypo vindt u kwaliteitsfoto's van professionele fotografen, die stad en land afreizen om u perfect
op de foto te zetten. Verrijk uw fotoboek of uw fotolijstje met die mooie foto van uzelf of bestel een
uniek fotocadeau voor uw vrienden.

Toch liever persoonlijk bestellen?
Mocht u desondanks liever niet via internet bestellen of heeft u speciale wensen voor uw afdrukken, zoals
het laten maken van een collage of een deeluitsnede van een foto? Neem dan contact met mij op via
06-50 598 632 of foto47@hotmail.com. Dan kan ik u persoonlijk helpen om uw wensen invulling te geven.
Bij gewone bestellingen gelden de prijzen, die ook bij Oypo gehanteerd worden en bij speciale afdrukken zal er een toeslag bijkomen, die van
tevoren wordt afgesproken. Als de foto’s klaar zijn, ontvangt u van mij bericht en kunt u deze komen ophalen. Desgewenst kunnen de foto’s
ook worden opgestuurd. De verzendkosten zijn voor uw rekening.
Heeft u verder nog vragen, neem dan gerust contact met me op.

