- Tervuursesteenweg 1
2800 Mechelen
- Keulemansstraat 44
2270 Herenthout
info@PhotoTower.be
0498/089348
BE.0539.925.655
www.PhotoTower.be

Wanneer je bij ons een PhotoTower bestelt, geniet je van de nieuwste booth die momenteel op de
markt beschikbaar is en die op jouw feest zal schitteren. Hij is uniek in alle opzichten. Verder kan je
rekenen op onze jarenlange ervaring in de horeca en eventsector, zodat je zorgeloos kan genieten met
uw gasten van onze unieke PhotoTower en decoratie. Ons team staat steeds voor je klaar! Bij het
invullen van dit formulier verbinden wij ons er toe om jouw feest nog onvergetelijker te maken voor
de genodigden. Samen zorgen we er voor dat we de gasten een gepersonaliseerd aandenken meegeven
van het onvergetelijk feest.

Huur THE PhotoTower
Onze grote Tower is gigantisch! Hij is uniek in de BENELUX! Hij is een echte eye-catcher op elk
feest. Of je nu houdt van klassiek, of modern, de Tower straalt in elke omgeving. Deze kolos
van 100kg is een prachtige spiegel. Hij kan zowat alles! De gasten zullen er meteen verliefd op
worden (of op het spiegelbeeld dat ze zien)
- We leveren GRATIS in heel België!
- We installeren alles op het gewenste tijdstip.
- We kleden de booth en omgeving aan in het thema van jullie feest!
- We plaatsen een mooie backdrop die jullie vooraf kiezen, ook weer helemaal in thema van het
feest.
- Onze designer personaliseert de foto's helemaal in jullie stijl.
- We personaliseren de booth naar jullie wensen. (Bijna) ALLES is mogelijk!
- De gasten maken onbeperkt gebruik van de booth gedurende het hele event (max 12u)
- De gasten mogen gebruik maken van onze superleuke PREMIUM PROPS (deze worden ook
aangepast naar jullie feest)
- Laat jullie gaan: ONBEPERKTE professionele prints!
- Moest er iets mislopen: er is een hotline aanwezig gedurende het hele event. We lossen het zo
op!
- Nadien krijgen jullie alle foto's in hoge resolutie digitaal. Da's pas nagenieten!

€599

Meerkosten:
-

Vervoer, installatie, instructie en afhalen: eerste 40km gratis, daarna €0.70 per
km.
NAJAARSACTIE: GRATIS in Belgie

-

Guestbook: prachtig zwart gastenboek inclusief gekleurde stiften om
fotostrookjes in te kleven en boodschap bij te schrijven: €69.

-

Enthousiaste begeleiding: €60/uur

-

Funpakket: 200 glittervuurwerkstokjes, 25 ijsfontijnen, 50 serpentines, 15 confetti
kanonnen: €125 per pakket voor extra effecten op de foto’s

Uiteraard kunnen we elk pakket ‘finetunen’ naar ieders wensen. Vragen staat vrij! We
hadden graag nog enkele gegevens van jullie verkregen:
Naam en Voornaam man:………………..…………………………………………………………………
Naam en Voornaam vrouw:…………………………………………………………………………………
Adres:…………………………………………………………………………………………………..…………
Facturatie adres:……………………………………………………………………………….……...........
Gsm/Telefoon:…………………………………………………………………………………………..……..
Email:…………………………………………………………….………...……………………………….…..

Adres van het feest:…………………………………………………………………………………………..
Datum van het feest:…………………………………………………………………………………………
Eventuele reservedatum:…………………………………………………………………………………….

Opmerkingen / Extra’s:………………………….………………………………………..………………….
………………………………………………………………………………..…………..……..…………………
……………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………..…….
……………………………………………………………………………………………………………..……….

Algemene voorwaarden:
- Een feest dat in 2021 wordt gepland, kan kosteloos verzet worden tot 31/12/2023
(indien nieuwe datum vrij)
- Een feest dat in 2022 wordt gepland, kan kosteloos verzet worden tot 31/12/2023
(indien nieuwe datum vrij)
- Wij vragen geen voorschot.
- Betaling van het volledige bedrag vindt plaats bij de levering (cash of bancontact), of
per overschrijving op rekeningnummer BE55 7310 5082 5244.
- Betaling per overschrijving moet voldaan zijn en op onze rekening staan uiterlijk op de
dag van het feest.
- We leveren enkel op het gelijkvloers. Maximaal 3 treden!
- Bij ondertekening van dit document verbind u zich er toe de samenwerking met
‘Phototower By T-One’ aan te gaan. Dit contract is bindend.
- Bij ontbinding brengen we 25% van het totaalbedrag in rekening.
- Bij levering moet er iemand aanwezig zijn die de staat van de PhotoTower kan
bevestigen.
- Bij levering zal een huurcontract worden ondertekend door een verantwoordelijke van
‘PhotoTower By T-One’ en door iemand die jullie verantwoordelijk stellen.
- Bij schade van de PhotoTower (en toebehoren) wordt bovenvermeld persoon
verantwoordelijk gesteld. Wanneer er props, decoratie, aankleding is verdwenen zal
deze na het feest gefactureerd worden.
- Kosten door schade zijn ten koste van bovenstaand persoon (of diens familiale
verzekering)
- Reparatiekosten worden vastgesteld door een onafhankelijke firma.
- Het is mogelijk een verzekering af te sluiten voor €39 per dag/feest. Voor meer info:
info@PhotoTower.be
- Wij garanderen onze beste service voor jullie feest!
Handtekening bruid of bruidegom
(voorafgegaan met ‘gelezen en goedgekeurd’)

Handtekening zaakvoerder
Phototower By T-One
J. Merckx

