
VERHUUR 
POLARO�D PR�NTER



CHERYLL VAN WEERT
PHOTOGRAPHY

"Als fotograaf kan ik het alleen maar toejuichen dat

herinneringen worden bewaard op een bijzondere manier,

zoals in een mooi album of met polaroid foto's. De

polaroid foto's zijn ontzettend leuk om bijvoorbeeld te

gebruiken voor een Safe The Date uitnodiging, het

vastleggen van de gasten op jullie feest of van je

kraambezoek. Uiteraard help ik hier mijn klanten met

liefde en plezier mee! In deze brochure kun je meer

informatie vinden over het huren van mijn 

Mobiele Polaroid Printer.".

Verhuur Polaro�d Pr�nter



Print jouw favoriete 
foto's vanaf je mobiel
Geen onscherpe foto's meer met een polaroid camera! 
En geen verspilling van de polaroids, want je kiest de 
foto's eenvoudig vanaf je mobiel.



Hoe werkt het?

1. 

Huur de polaroid printer

2. 

Maak toffe foto's met je

mobiel of camera

3. 

Print vanaf je mobiel met

een handige, gratis app!



�NFO

Fujifilm

INSTAX mini Link 

Smartphone Printer

te huren voor

€ 35

voor 3 dagen 

(verlenging in overleg mogelijk)

Polaroid foto's voor in de printer

€ 10 per 10 foto's

Bestelde, maar ongeopende sets

kunnen worden geretourneerd.

Formaat buitenrand polaroid: 54x86 mm

Formaat binnenrand foto: 46x62mm

Download de gratis

app "Instax Mini Link"

om jouw foto's af te

drukken vanaf je

mobiel.



Voorwaarden
Aanvraag: 
Mail je verhuur aanvraag naar info@cheryllvanweert.com met de datum waarop je
de Polaroid Printer wilt huren.

Levering:
Je kunt de Polaroid Printer bij mij thuis in Boxtel ophalen of ik kan hem voor je
meenemen naar bijvoorbeeld jullie bruiloft.

Betaling:
Je ontvangt voorafgaand aan de huur een betaalverzoek.



Wedding Same Day Print
Wil jĳ aan het einde van je trouwreportage alvast een  
aantal Polaroids van jullie de volgende ochtend van te
genieten? Of ben je nog op zoek naar een leuk bedankje 
om diezelfde avond mee te geven aan je ouders of 
vrienden? Vraag dan naar de voorwaarden.



Hope to see you soon!
Cheryll van Weert Photography

Kleine Beemd 45

5283 LP Boxtel

0651413289

www.cheryllvanweert.com

info@cheryllvanweert.com


