
 

 

 

Beste Ouders,  
 
De foto’s van uw kind(eren) staan online.  
Wanneer u binnen 10 dagen inlogt kunt u de klasfoto geheel gratis bestellen!  
Na 10 dagen betaalt u € 6,50 voor een klasfoto. Wanneer u een pakket bestelt krijgt 
u de klasfoto alsnog gratis meegeleverd. De verzendkosten bedragen € 3,95 per 
bestelling.  
 
Canvassen, foto’s op hout en vergrotingen worden, na betaling, per pakketpost 
geleverd, afzonderlijk van de foto’s en funproducten.  
 
U heeft van uw school een inlogkaart ontvangen. De strikt persoonlijke codes op 
deze kaart geven u toegang tot de foto’s van uw kind(eren) en bestelmogelijkheden.  
Onderstaand treft u een korte uitleg:  
 

 
1. Surf naar www.schoolfotokoch.be , voer uw inlogcodes in en klik op 

‘bestellen’. U ziet Stap 1. Indien u meer codes heeft voert u deze in en klikt op 
‘toevoegen’, zo vaak als dat u inlogcodes heeft. Let op: Wanneer u alles in 1 x 
bestelt heeft u maar 1 x verzendkosten.   

2.  U ziet nu de foto’s van uw kind(eren). Klik op de foto welke u leuk vindt en op 
‘pakketten’,  ‘losse vellen’, ‘groot formaat’ of wat u wenst. U ziet de 
mogelijkheden om te bestellen 

3. Rechts kunt u gratis een achtergrond kiezen. 

4. De klasfoto’s vindt u onder ‘Groepsfoto’s. Binnen 10 dagen na ontvangst van 
uw inlogkaart kunt u deze gratis bestellen. Daarna betaalt u € 6,50  

5. Klik op ‘verder’ en volg de instructies. 

6. Let op: controleer uw bestelling en uw adresgegevens voordat u akkoord gaat. 

7. Eenmaal verzonden bestellingen kunnen wij niet retour nemen. 

8. Uw inlogcodes zijn 3 jaar geldig. 

9. De inlogcodes kan u doorgeven aan familie. 

10. Indien u uw inlogcodes niet (meer) heeft dan kunt u deze opvragen bij de 
school. Wegens de Wet op de Privacy mogen wij deze niet verstrekken.  

 
LET OP: de foto’s zijn NIET geschikt voor ID-kaart of (internationaal) paspoort.  
 
Indien u vragen heeft of hulp wenst kunt u ons bereiken van maandag t/m vrijdag van  
08.30 tot 17.00 uur via: telefoon 03 2987144 of per email: info@schoolfotokoch.be  
 
 
Met vriendelijke groet,  
Team SchoolFoto Koch 
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