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Statutaire zetel: Calumet Photographic bv, Keienbergweg 13, 1101 EZ Amsterdam
Op al onze transacties gelden onze Algemene Voorwaarden zoals gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Haarlem op 13 januari 2011 onder 
nummer 4/2011. Deze kunnen worden nagelezen op www.calumetphoto.nl/algemene-voorwaarden en zijn op aanvraag verkrijgbaar in onze winkels. 
Ondergetekende verklaart akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van Calumet Photographic bv. 

Gratis hotline: 0800 225 86 38 E-mail: info@calumetphoto.nl

50% korting op Calumet verhuur* | 25% korting 
op Calumet workshops | 10% korting op Calumet 
en Brilliant producten | 5% korting op Inkjet inkt

*Enkel geldig op verhuur zonder reservering. 25% korting bij reservering vooraf. Verhuur enkel bestemd voor testdoeleinden.

*Gelieve een kopie van je studentenkaart bij te voegen.

De studentenkortingskaart moet bij aankoop worden voorgelegd. De korting is enkel verkrijgbaar bij aankoop in 
een van onze Calumet filialen, niet via de webshop. Op verzoek dient een geldige studentenkaart of bevestiging 
van een aanstelling als assistent of praktikant door een fotograaf kunnen worden voorgelegd. Aankopen met 
een studentekaart zijn enkel toegelaten voor testdoeleinden; wordt een order geplaatst waarvoor een factuur 
vereist is, kan de korting niet worden toegekend. De aankoop kan enkel door de kaarthouder gebeuren. 

Na succesvolle controle en opening van een klantenrekening wordt de kaart per post verzonden. Zonder 
handtekening is de kaart ongeldig. 

Hiermee vraag ik een studentenkortingskaart aan bij Calumet Photographic B.V. en verklaar mij akkoord met 
bovengenoemde voorwaarden.

Hiermee geef ik Calumet Photographic B.V. de toestemming om mij per post of e-mail aanbiedingen toe 
te sturen.

Instelling en studierichting:

Voornaam:

Achternaam:

Adres:

Postcode & woonplaats:

E-mailadres:

Telefoonnummer:

Geboortedatum:

Geldigheid studentenkaart*:

Aanvraag Calumet studentenkortingskaart
Vul dit formulier volledig in en geef het ondertekend af in een van onze filialen.

Plaats, datum, handtekening
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