
 

KORTINGS COUPON - UITLEG EN VOORWAARDEN 

 

Iedereen die een shoot heeft laten maken in studio JHS Design van Arrianne Rijnaard kan dmv promotie een 10% 

korting verdienen voor een volgende shoot. Dat geldt voor bijna iedere soort shoot, enkel kinderfeestjes zijn daarvan 

uitgesloten. 

De 10% korting geldt voor alle personen die meekomen met de shoot. Ben je bv de eerste keer samen met je 

vriendin in de studio geweest en kom je later terug met je vader, moeder en je broer, dan geldt de 10% korting voor 

alle personen van de volgende shoot. 

Hoe gaat de promotie in zijn werk: Je krijgt nadat je hier in de studio bent geweest een DVD toegestuurd met de 

gemaakte foto's in kleur, zwart-wit en sepia. Er staat nog een vierde mapje op de DVD. Hierin staan alle foto's in 

kleur in kleiner formaat met onderschrift "Arrianne Rijnaard" .. als je minimaal 5 foto's uit die map plaatst op je 

facebook pagina incl. de link www.JHSDesign.nl ..en je laat de foto's minimaal 1 week staan, dan heb je recht op 10% 

korting bij een volgende shoot. (Deze korting blijft 2 jaar geldig) 

Via het invulformulier op de site  kun je de korting aanvragen. De kortingscode krijg je per mail toegestuurd. Bij het 

reserveren van een nieuwe shoot kan je deze code invullen. Zorg dat de code en jouw naam exact zo zijn als in onze 

gegevens. 

 

Voorwaarde in het kort: 

✤ De korting geldt niet in combinatie met andere acties. 

✤ De korting kan niet in contanten worden uitgekeerd. 

✤ De korting geldt niet voor kinderfeestjes. 

✤ De korting is op naam en niet overdraagbaar. 

✤ Je moet minimaal 5 foto's plaatsen uit de shoot met onderschrift 'Arrianne Rijnaard'. 

✤ De foto's moeten minimaal 1 week te zien zijn op facebook. 

✤ De Korting is niet cumulatief 

✤ Plaatst bij de foto's altijd een link naar www.JHSDesign.nl 

✤ Plaats de foto's Openbaar of als je liever enkel voor vrienden plaats, voeg me dan (tijdelijk) toe op je facebook. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Voornaam: 

 

Achternaam: 

 

Kortings code: 


