Fotohut Fotografie – Review Formulier
Fotohut Fotografie is benieuwd naar jouw mening! Schrijf een review over de door jou bezochte
fotohut.
Let op: Je kunt op onze site maximaal drie fotohutten reviewen.

Vier opmerkingen vooraf
1. Zorg dat je alles invult. Lees je review na het schrijven nog even na op spelling en grammatica
voordat je hem verzendt.
2. Fotohut Fotografie kijkt alle reviews nog na voordat deze online geplaatst worden. Wij
bepalen welke reviews wel en niet online komen te staan en nemen hierover contact met je
op.
3. Wij accepteren geen naar linken naar andere websites in de review.
4. Een goede dag in een fotohut betekent niet direct dat er heel veel vogels langs zijn gekomen.
En het is ook niet automatisch een slechte dag als er heel weinig vogels zijn geweest.

Naam, provincie en plaats van de bezochte fotohut

De fotohut in vogelvlucht
Geef een korte omschrijving van de fotohut.

De omgeving
Beschrijf de omgeving waar de fotohut zich bevindt.

De hut
Wat zie je in, bij en rond de fotohut?

De faciliteiten
Welke faciliteiten zijn er aanwezig bij en in de fotohut?
□
□
□
□
□
□
□

Spiegelglas
Camouflagenet
Combinatie van spiegelglas en camouflagenet
Grondstatieven
Elektriciteit
Verwarming
Toilet

Er waren ook nog andere faciliteiten, zoals:

De vijver
Hoe ziet de vijver eruit?

Wat zijn ongeveer de afmetingen van de vijver?

Hoe zijn de randen van de vijver afgewerkt (is dit met hout, begroeiing of plastic)?

Staan er planten of andere begroeiing binnen 1 meter rondom de vijver? En hoe ziet dit eruit?
Wat is de afstand van de vijver tot de bomen op de achtergrond?

Gespotte vogels
Welke vogels heb je gezien?

Kosten Fotohut
Wat was de huurprijs van de fotohut voor één dag?

Met hoeveel personen heb je de hut bezocht? En hoeveel personen kunnen er in de hut?

Eindbeoordeling
Zou je de fotohut bij anderen aanraden? Onderbouw je mening.

Gemaakte foto’s
Voeg maximaal drie foto’s toe die je hebt gemaakt tijdens je bezoek aan deze fotohut.*

* wanneer je foto’s instuurt, ga je ermee akkoord dat de foto’s op de website komen te staan en dat
er geen auteursrechten meer gelden.

