
Ma-No • Handmade baby & kids clothing
Samenwerkingscontract.

Wat leuk dat we een samenwerking aangaan! Het is handig vooraf wat dingen op
een rijtje te zetten zodat we beide duidelijkheid hebben en middels dit contract
hierop kunnen terugvallen.

Dit contract is voor een samenwerking op basis van:
- Brandrep
- Brand Enthousiast

Met dit contract geeft u toestemming dat Ma-No de aangeleverde foto’s voor eigen
doeleinden mag gebruiken. Dit houdt o.a in voor social media, de website en
promotie doeleinden. Ook worden onze foto’s gebruikt door retailers, het kan dus zijn
dat je foto’s die voor ons gemaakt zijn ook bij andere winkels voorbij ziet komen. De
foto’s worden voor onbepaalde tijd gebruikt, meestal tot de stof niet meer op
voorraad is waarmee het kledingstuk gemaakt is.

Wat kun je van ons verwachten?
- Je krijgt van ons kleding/accessoires die wij bij jullie vinden passen. Dit gaat

vaak ook in overleg. Deze artikelen mogen jullie uiteraard houden.
- Een eerlijke en transparante feedback op de aangeleverde foto’s.
- Wanneer de foto’s worden gedeeld op onze social media word je hier altijd in

getagd.
- Mocht de maat bij levering niet zitten zoals verwacht, geef dit dan vóór het

maken van de foto’s aan. Dan wordt dit omgeruild. Het is belangrijk dat de
maatvoering goed is.

Wat verwachten we van jullie?
- Je levert de foto’s aan binnen 14 dagen na ontvangst van het pakket.
- Je maakt minimaal 3 foto’s per kledingstuk.
- Ook houden we erg van detailfoto’s, flatlays, stapel foto's en sfeerbeelden, dit

is geen moeten maar wel een leuk :)
- Dat je de foto’s aanlevert in de stijl die waarop we de samenwerking zijn

aangegaan, een ander idee voor een foto? Graag even overleggen.
- Je deelt de foto’s ( een van de foto’s ) op je eigen feed en tagt ons hierin.

( mits dit van te voren anders afgesproken is )
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Overige :
- Wanneer de aangeleverde foto’s niet zijn wat we verwacht hebben, gaan we

ervan uit dat de foto’s overnieuw gemaakt worden. En er wat gedaan wordt
met de geleverde feedback.

- Wanneer er niet binnen de aangegeven 14 dagen foto’s geleverd worden,
sturen wij je de factuur van de ontvangen artikelen. ( Er zijn natuurlijk altijd
uitzonderingen*, communiceer het dan met ons ).

Akkoord met al het bovenstaande ? Top !
Dan zou ik het fijn vinden nog wat gegevens van jullie te mogen hebben.

Gegevens:

Naam kind(eren): _____________________________________________________
Leeftijd kind(eren): ____________________________________________________
Lengte kind(eren):_____________________________________________________
Kledingmaat kind(eren):________________________________________________

Naam ouder:  ________________________________________________________
Adres gegevens:______________________________________________________

______________________________________________________
E-mailadres: _________________________________________________________
Telefoon nummer:_____________________________________________________

Datum (op dag van invullen):____________________________________________

Handtekening:                                              Handtekening Ma-No / Mandy te Pest

____________________________

Ik hoop op een leuke en prettige samenwerking !

Met vriendelijke groet,
Mandy te Pest - Ma-No • Handmade
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