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Hoe mooi en bijzonder is het om samen
op de bank nog even terug te kijken
naar deze bijzondere tijd die jullie
ervaren hebben. Graag help ik jullie om
de gemaakte digitale foto’s uit te
werken in een mooie fotoafdruk om de
herinneringen blijvend te maken. Een
stijlvol fotoafdruk een van jullie de
mooiste foto’s. Zo kunnen jullie nog elke
dag genieten van deze fotosessie. Een
herinnering voor altijd….

Wanneer je kiest voor
een canvas zijn er
twee verschillende
mogelijkheden om het
canvas aan de muur
op te hangen. Na
ontvangst thuis kan
een keuze worden
gemaakt welk systeem
het handigst is.
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Fotoafdruk
Formaat (cm)

Prijs per stuk

10x15

€ 2,50

13x18

€ 5,00

15x20

€ 7,50

20x30

€ 12,50

30x40

€ 25,00

40x60

€ 30,00

50x70

€ 32,50

Review

Canvas

Ons canvas werd
erg snel bij ons
persoonlijk
bezorgt door Anne.

Heb jij een wens voor een
afwijkend formaat, zoals
bijvoorbeeld vierkant, dan is
dat natuurlijk ook mogelijk.
Laat het gerust weten, dan
zal ik hiervoor een gepaste
prijsopgave verzorgen.

Formaat (cm)

Prijs per stuk

20x30

€ 50,00

30x40

€ 55,00

40x60

€ 65,00

50x70

€ 75,00

60x80

€ 90,00

75x100

€ 115,00
Alle bedragen zijn inclusief BTW.
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Productkwaliteit
Er is tegenwoordig heel veel
mogelijk. Ik sta ervoor om
mijn werk met goede
kwaliteit af te leveren bij
jullie. Alle fotoproducten
worden op hoge kwaliteit
gedrukt.

Afdruk op glanzend
fotopapier

Afdruk op mat fotopapier
Een matte fotoafdruk geeft meer
gedempte kleuren, maar je zult niet zo’n
dynamische intensiteit ervaren. Je hebt
geen last van glimmen of problemen
met weerspiegelingen die het bekijken
belemmeren, dus vanuit elke hoek en in
elk licht goed te bekijken. Je hoeft je ook
geen zorgen te maken over
vingerafdrukken.
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Bij een glanzende fotoafdruk is een
glanzende laag aangebracht met
als gevolg een glimmende en
weerspiegelende afwerking. De
kleurintensiteit en scherpte wordt
geaccentueerd. Het licht zal wel
meer reflecteren vanaf jouw
fotoafdrukken, dus vanuit
sommige hoeken zul je de foto niet
zo goed kunnen zien. Foto’s met
een glanzende afwerking zijn
gevoeliger voor vingerafdrukken.

Wanneer geef je aan dat je een
fotoafdruk wilt bestellen?
Op het moment dat je de voorselectie van de
fotoshoot ontvangt kun je vermelden van welke
foto je een afdruk wilt en in welk formaat. Bij de
voorselectie is een mogelijkheid om opmerkingen
hiervoor bij te voegen. Zo zorg ik ervoor dat je
vlak nadat ik de definitieve foto’s heb afgeleverd
de fotoafdrukken zo snel mogelijk afgeleverd
zullen worden.
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