ORDERFORMULIER

Ordernummer:

Prijs:

QC:

1 Klantgegevens
Inleverdatum:
Naam:
Adres:
Postcode:
Telefoon:

Inleverlokatie:

Woonplaats:
E-mail:

2 Ik wil het volgende digitaliseren:
Video
x VHS

Notities

x VHS-C

x S-VHS

x Betamax
x Digital 8

x V2000

x MiniDV

x Hi8

x 8mm video

x MicroMV

x Anders:

x 8mm

x 16mm

x Anders:

HD

SD

HD Wetgate

Film

Audio
x Cassetteband

x DAT

x Bandrecorderspoel

x LP

x MiniDisc

x Anders:

WAV

MP3

Aanmaken tracks

Dia
x Ingeraamde 35mm dia

x Anders:

Budget scan

Premium scan

Negatief
x 35 mm negatief op strook
1000 x 1500

x Anders:
2000x3000

Foto
x 5x6,5cm t/m 20x30cm
300 dpi

x Anders:
600 dpi

Fotoalbum
x Album max. A3
Losse foto’s

x Anders:
Scrollbare PDF

3 Ik wil de digitale bestanden als volgt retour ontvangen:
CD

DVD

USB

WeTransfer/MyAirBridge

Prijsindicatie
HDD

Dit is een schatting op basis van de
huidige informatie. Het eindbedrag
kan hiervan afwijken.

Op een aangeleverde USB/HDD

NB: keuze uit meerdere opties is mogelijk, resulteert echter in meerkosten

4 Tevens wil ik extra kopieën ontvangen:

€

Stuks

5 Opmerking(en)

6 Handtekening
Filmscanning:

Klant:

Filmscanning.nl

Ravenswade 54a |

3439 LD |

Door ondertekening van dit opdrachtformulier aanvaardt u als opdrachgever de
navolgende leveringsvoorwaarden. De door Filmscanning en andere gelieerde
bedrijven uitgevoerde opdracht kan alleen aan u geretourneerd worden na het
overleggen van dit opdrachtformulier. Zonder dit opdrachtformulier zijn wij niet

Nieuwegein |

Tel: 030-2679720

|

Email: nieuwegein@filmscanning.nl

verplicht de uitgevoerde opdracht aan u te overhandigen. Eventuele gebreken en/of
klachten moeten binnen 14 dagen nadat u de producten ontvangt liefst schriftelijk aan
ons gemeld worden. Bij een overschrijding van deze periode vervalt onze aansprakelijkheid betreffende deze opdracht. Elke aansprakelijkheid betreffende verlies,

vernietiging of beschadiging van het door u aangeboden materiaal sluiten we hierbij
uit, tevens worden wij gevrijwaard van alle claims betreffende eventuele auteursrechten die rusten op de door u aangeboden beeld- en geluidsdragers.
Voor de meest recente prijzen verwijzen we u graag naar onze website.

