Afkoop
Digitale bestanden onbewerkt(* (JPG onbewerkt uit de camera)
Gehele dag exclusief feest €499,00
Gehele dag inclusief feest €599,00

Zonder directe kosten
U betaalt geen afkoop kosten, alleen de bestanden/foto’s welke u besteld.
Afdrukken vanaf €9,00 per foto.
Bestanden €17,50 per bestand.
Dit is exclusief handelings en verzendkosten.
Reiskosten €0,50 per kilometer (in Tiel gratis).
Avond fotografie kan alleen als afkoop (= +€199,00)
Afkoop kan altijd achteraf tegen prijs afkoop bewerkt, zonder creditering
reeds bestelde foto’s/bestanden.
Trouwalbum Strak
Kosten DTP voor opmaak van het trouwalbum als u deze zelf gaat
bestellen €100,00. Dit wordt als Spread JPG geleverd.
We helpen u graag met bestellen van de albums.
Indicatie budget album vanaf €100,00 (30x45 – 12 spreads)
Indicatie middenklasse album vanaf €525,00 (30x40 – 12 spreads inclusief
boek) Indicatie is gebaseerd op de prijzen van februari 2020
Trouwalbum creatief
Kosten DTP voor opmaak van het trouwalbum als u deze zelf gaat
bestellen €250,00. Dit wordt als Spread JPG geleverd.
De exclusieve albums kunt u vaak niet zelf bestellen.
All-in trouwfotografie (trouwen + album)
Prijzen op aanvraag, in verband met de vele mogelijkheden.
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Reiskosten €0,50 per kilometer (in Tiel gratis).
Parkeer kosten betaald u de werkelijke kosten
Indien er een pont (bv eilanden) of een tol weg tussen zit betaald u de
werkelijke kosten.
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Digitale bestanden bewerkt(** (= JPG van RAW + professioneel materiaal)
Gehele dag exclusief feest €699,00
Gehele dag inclusief feest €799,00

Vlagzalm 16 4007 NM Tiel

Prijslijst trouwfotografie 2022-2023

Direct afdrukken op trouwerij
We kunnen foto’s of bedankkaartjes direct op uw trouwerij afdrukken
Vraag naar de prijzen en opties.
Standaad opties :
1 Rol 10x15, circa 375-400** afdrukken €200,00
1 Rol 15x51 circa 175-200** afdrukken €200,00
1 Rol is minimale afname (als u minder afneemt betaald u toch één rol)
**= is het aantal prints op één rol, maar soms valt er wat af.
Bedrag is inclusief huur printer (normaal €175,00 + €150,00 borg)
Extra optie’s tegen betaling :
Statie opstelling op feest (evt. met direct print)
Extra fotograaf
Film (2e persoon)
Bedankkaartjes via de directprint optie op de avond zelf klaar ( rol prijs of
€1,00 per afdruk bij kleine oplage ).
Betalen
Fotografie reis- parkeer- pont kosten : Betalen vooraf of bij afleveren, u
hoeft geen aanbetaling te doen.
Boek : Bij het definitief bestellen van een boek geldt een aanbetaling van
50%.
Direct print : Bij Direct print betaald u bij of voor afleveren trouwerij
Pin kosten : Pinnen is +3% van het bedrag. Overmaken of contact is
zonder extra kosten.

(* =

Wordt gewerkt met “amateur” camera’s omdat die de beste JPG leveren en
binnen het budget passen.
(** = Wordt gewerkt met professionele camera’s die leveren het beste bestand na
bewerken. Dat is dan een JPG die uit een RAW gehaald wordt.
Prijslijst is geldig voor trouwerijen in geheel 2022 en 2023

