Prijzen Studiofotografie
Prijs reportage zonder afname pakket: 70.00 euro
(bijvoorbeeld bij keuze andere fotoformaten of canvasdoek i.p.v. pakketfoto's )

Pakket A: € 85,00
Reportage van ongeveer 1 uur inclusief 1 foto van 20x30 (of 20x20), 1 foto van 13x18
(of 13x13), 2 foto’s van 10x15 (of 10x10).
Pakket B: € 90,00
Reportage van ongeveer 1 uur inclusief 1 foto van 20x30 (of 20x20), 2 foto’s van 13x18
(of 13x13), 3 foto’s van 10x15 (of 10x10).
Pakket C: € 95,00
Reportage van ongeveer 1 uur inclusief 2 foto’s van 20x30 (of 20x20), 2 foto’s van
13x18 (of 13x13), 3 foto’s 10x15 (of 10x10).
Pakket D: € 99,00
Reportage van ongeveer 1 uur inclusief 3 foto’s van 20x30 (of 20x20), 3 foto’s van
13x18 (of 13x13), 3 foto’s 10x15 (of 10x10).
Nabestellingen: (mat of glanzend)
Foto 10x15 cm of 10x10
Foto 13x18 cm of 13x13
Foto 15x21 cm of 15x15
Foto 20x30 cm of 20x20

€ 3,95
€ 4,95
€ 5,95
€ 7,95

Foto 30x45 cm of 30x30
Foto 40x60 cm of 40x40
Foto 50x70 cm of 50x50
Foto 60x90 cm of 60x60

€ 19,95
€ 28,95
€ 38,95
€ 49,95

Tevens is het mogelijk prints op pearl fotopapier te verkrijgen, hiervan liggen de prijzen
gemiddeld 20% hoger.

Foto’s op (Canvas) Linnen gedrukt:
Uw foto’s eruit laten zien als een kunstwerk!
30x40 cm
40x40 cm
40x50 cm
40x60 cm
50x50 cm
50x70 cm

€ 59,00
€ 69,00
€ 72,00
€ 83,00
€ 84,00
€ 125,00

60x60 cm
60x80 cm
80x100 cm

Prijzen canvas is inclusief opspannen (excl. reportage)

Foto’s op hout, aluminium, acryl of dibond:
Ook dit is mogelijk, vraag hiervoor naar de prijzen.

€ 140,00
€ 150,00
€ 185,00

Familie fotografie: € 90,00
Een groepsfoto of fotoreportage van ongeveer 1 uur bij je thuis of op locatie voor
maximaal 4 kinderen en volwassenen. Voor extra kinderen (of volwassenen) wordt een
meerprijs van € 10,00 per persoon gerekend.
Binnen een straal van 15 km van postcode 6241 CT geen reiskosten. Vanaf 15 km zijn de kosten
€ 0,25 per kilometer.

Zwangerschap: € 125,00
Foto’s van de buik (ongeveer 35e week zwangerschap). Een fotoreportage van 1 tot 1,5
uur bij je thuis of op locatie. Uiteraard ook mogelijk in de studio. Alle wensen zijn
bespreekbaar.
Zwangerschap en baby: € 185,00
2 keer een fotoreportage van 1 tot 1,5 uur. De eerste reportage wordt gemaakt in
(ongeveer) de laatste maand van de zwangerschap. De tweede reportage in de eerste
maand als de kleine geboren is! Dubbel zoveel foto’s, dubbel zo leuk!
Partyfotografie: vanaf € 75,00
1e uur feest zijn 75,00, daarna uurtarief van € 55,00. Dit is inclusief de foto’s aangeleverd
op cd in een hoge resolutie (grootte 10x15 cm per foto).

Foto reportage op CD: € 45,00
Foto’s in de hoogste resolutie op CD zodat je ze zelf kan laten afdrukken op het moment
dat je dat zelf wilt.

Het originele foto materiaal blijft in het bezit van Jeroen van Alphen
fotografie.

Alle prijzen zijn incl. BTW
Alle prijzen zijn excl. verzendkosten
Alle prijzen zijn onder voorbehoud

