EEN PORTRET VOOR ELK BUDGET

PIP

JOUW HOOFD ZAKEN
Hoe werkt dit UNIEKE concept:
Stap 1:
Je wilt graag een portret van je favoriete huisdier.
Stap 2:
Je stuurt een mailtje naar info@jouwhoofdzaken.nl met een duidelijke en scherpe portretfoto, dus
met de kop (en schouders) van het dier dat je graag geschilderd wilt hebben. Ook vind ik het prettig
wanneer je mij de naam geeft van je dier en in een paar zinnen omschrijft wat de
karaktereigenschappen zijn van hem of haar. Deze informatie helpt mij bij het maken van het portret.
Stap 3:
Je krijgt van mij een bevestiging van het ontvangen en aannemen van jouw opdracht aan mij. Ook geef
ik je een tijds indicatie waarop ik verwacht het werk klaar te hebben. Tegelijk met mijn bevestiging
zal ik je vragen om het vaste bedrag van € 37,50 over te maken op de rekening van JOUW
HOOFD ZAKEN. Dit bedrag is niet retourneerbaar en betaal je voor de opdracht die je aan mij
geeft, het materiaal dat ik voor de opdracht gebruik en voor een gedeelte van de tijd die ik er met
plezier insteek.
Stap 4:
Mijn streven is om binnen de afgesproken termijn je het (digitale) resultaat te tonen van het portret.
Je mag dit rustig bekijken en beoordelen.
Stap 5:
Nadat je het werk (digitaal) bekeken hebt bepaal jij de prijs. Wat past binnen je budget ? En wat vind
je het schilderij waard?
Stap 6:
Je laat mij, binnen een week na ontvangst van het (digitale) resultaat, per mail weten welk bedrag je
(naast de door jou reeds betaalde € 37,50) overmaakt en wat je dus in totaal gaat betalen voor het
portret. Zodra het restbedrag op de rekening van JOUW HOOFD ZAKEN staat, wordt het
schilderij naar je opgestuurd. Daarvoor heb ik uiteraard je adresgegevens nodig.
Stap 7:
Zie dit UNIEKE concept als een spannend en kunstzinnig avontuur met een PORTET VOL PRET als
resultaat!
Ik heb er zin in!
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Materiaal:
De gebruikte materialen als het doek en de verf zijn van hoogwaardige kwaliteit. Ook wordt elk
schilderij geborgd en beschermd met een (onzichtbare) vernislaag. Ik gebruik geen omlijsting. Ook de
zijkanten van het doek worden geschilderd in de gekozen achtergrondkleur. Het doek is daarmee
direct klaar om opgehangen te worden.
Verpakking:
Wanneer het schilderij verzonden wordt, is het degelijk verpakt zodat het transport zo min mogelijk
risico met zich meebrengt. Bij twijfel mag je het schilderij natuurlijk altijd zelf komen ophalen.
Verzendkosten:
Verzendkosten worden in rekening gebracht aan de opdrachtgever.
Uiteraard kun je kiezen voor een Standaard of Aangetekende verzending.
Tot slot:
‘Kunstenaarsvrijheid’
Ik behoud me het recht voor om naar eigen inzicht de opzet, de kleurstellingen en de grootte van
het doek te bepalen naar aanleiding van de aan mij voorgelegde foto. Uiteraard ben je vrij om wensen
kenbaar te maken.

