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Prijslijst voor afdrukken/nabestellingen/uitvergrotingen:  

Wanneer u foto’s wilt laten afdrukken hanteer ik de tarieven in de onderstaande tabel. De 

afdrukken worden gemaakt in een professionele afdrukcentrale en worden snel geleverd.  

Bij de mogelijkheid voor afdrukken: ‘profesioneel pearl’ komen de kleur nog iets mooier en dieper 

uit, maar ook de afdrukwijze ‘professioneel’ is een uitstekende afdruk.  

 

 

Formaat Professioneel  Profesioneel pearl 

10x15 0,70 incl btw  0,80 incl btw  

13x18 1,10  incl btw  1,40 incl btw  

15x22 1,90 incl btw  2,25 incl btw  

20x30  3,75 incl btw  4,35 incl btw  

30x45 10,00 incl btw  12,00 incl btw  

40x60  17,50 incl btw  19,50 incl btw  

   

 

Exclusief verwerkingskosten/verzendkosten: €4,00, vanaf formaat 30x45 cm €8,00  

Voor andere maten, neem contact met me op voor een offerte op maat.  

 

 

Andere afdrukken.  

Tegenwoordig is het mogelijk om op allerlei manier foto’s af te drukken. Denk aan dibond, canvas, 

alluminium, tegels, plexiglas, karton enz enz. Er zijn veel aanbieders op de markt die dit doen, 

maar niet alle aanbieders hebben een even goede kwaliteit/prijsverhouding. Ik werk samen met 

een bedrijf die prachtige afdrukken maakt voor een betaalbare prijs. 

Omdat er zo veel mogelijkheden zijn maak ik altijd eerst een offerte op maat zodat u weet wat het 

gaat kosten.  

Als u meer wilt weten over dit soort afdrukken, of een offerte voor een of meer afdrukken wilt 

laten maken, neem dan gerust contact met me op.  

 

 

Werkwijze Nabestellen. 

U kunt nabestellen door van elke foto die u wilt bestellen het nummer (elke foto heeft een eigen 

nummer), het formaat, de kwaliteit (professioneel of profesioneel pearl) en het aantal aan te 

geven. 

Als u een canvasdoek besteld, geef dan ook aan dat het om een canvasdoek gaat. Bij een 

canvasdoek is er 1 kwaliteit en is er dus geen onderscheid in professioneel of profesioneel pearl.  

U kunt uw bestellingen e-mailen: dineke@vanderwouden.nl 

Als u er niet uit komt, of vragen heeft neem dan gerust contact op.  

 

 

 

Alle prijzen zijn ondervoorbehoud van prijswijzigingen van de leverancier:feb 2017 
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