deelname | join us
Dutch-portraitpainters.com biedt een overzicht van Nederlandse portrettisten, portrettisten die
werkzaam zijn in o.a. Nederland of Nederlandse portrettisten die elders werken of wonen.

Voorwaarden voor deelname

Conditions for participation

Wat biedt dutch-portraitpainters?

What does dutch-portraitpaintersoffer?

Hiervoor krijg je een inlogcode zodat je altijd
zelf je werk kunt uploaden.

You’ll get a login code so you can always upload
your own work.

We promoten ‘site changes’ en andere wetenswaardigheden via de volgende social media:
Twitter, Facebook, LinkedIn en Google+
Verder verspreiden we op reguliere basis een
nieuwsbrief onder ruim 900 abonnees.

We promote ‘site changes’ and other information through the following social media:
Twitter, Facebook, LinkedIn and Google +
Furthermore we issue a newsletter on a regular
base to over 900 subscribers.

Tarieven

Rates

Je wilt jezelf aanmelden?

Do you want to join us?

info@dutch-portraitpainters.com

info@dutch-portraitpainters.com

Je bent professioneel actief aan het werk als
portrettist. Je bent net afgestudeerd van een
kunstacademie en wil van portretteren je beroep maken. Of je bent begaafd autodidact.
In alle gevallen zullen we je vragen bij je aanmelding representatief werk mee te sturen of
een link naar je website of blog.
Ons team bekijkt of je werk geschikt is voor
plaatsing op de website.
We vragen je een link te plaatsen naar
dutch-portraitpainters.com op je eigen
website.

- een pagina waarop je 4 voorbeelden van je
werk kunt zetten met korte uitleg
- een introductietekst over jezelf
- een link naar je eigen website
- links naar diverse relevante social media
- een afbeelding in onze doorlopende diashow
- zoekopties op naam, locatie en keywords

- deelnemers die zelf hun werk uploaden
EUR 64,00 per jaar
- deelnemers die hun werk willen laten
bewerken en uploaden door ons
EUR 72,00 per jaar

Stuur dan je adresgegevens, email-adres en
voorbeelden van je werk of de URL van je
website of blog naar:
en vermeld in het subject: aanmelding

You are actively working as a professional
portraitpainter. You have just graduated from
an art academy and want to become a professional portraitpainter. Or maybe you are a gifted
autodidact. In all cases, we will ask you to send
us representative samples of your work or a link
to your website or blog.
Our team will decide if your artwork is suitable
for our website.
We ask you to add a link to dutch-portraitpainters.com on your own website.

- a page with 4 examples of your work including
a brief explanation
- an introductory text about yourself
- a link to your website
- links to several relevant social media
- an image in our ‘online’ slideshow
- search options by name, location and keywords

- participants who upload their own work
   EUR 64.00 per year
- participants who want their work to be edited
and uploaded by us
EUR 72.00 per year

Please send your address, e-mail address and
examples of your work or URL of your website
or blog to:
subject: registration

Your address information is safe with us! We will use it only for the websites database...

Je adres gegevens zijn veilig bij ons! We gebruiken ze alleen voor de website’s database...

Dutch-portraitpainters.com provides an overview of Dutch portraitpainters, painters working in the
Netherlands or Dutch painters who work or live elsewhere.

