Kees Boelhouwer Fotografie - Prijslijst
mobiel :
email:
website:
bank:
t.n.v:

06-53197747
info@kbfoto.nl
http://www.kbfoto.nl
NL67INGB0001346047
H.C. Boelhouwer

Amsterdam
Betreft nabestellingen foto’s van hoogwaardige kwaliteit:
-kopieer onderschrift met nummer(s) van de gewenste foto(‘s) in een e-mail bestand
-geef aan gewenst soort (papier of HD Metal) formaat en aantal
-stuur deze gegevens met uw adres naar: info@kbfoto.nl
-u ontvangt factuur met BTW-vermelding per e-mail
-foto’s worden u toegestuurd binnen 7dg. na ontvangst bedrag
-bij spoed of andere vragen even bellen of mailen
Afdrukken glanzende afdruk (half-mat op verzoek)
- 13x19 cm
- 20x30 cm
- 30x45 cm
- 40x60 cm
- 60x90 cm

€5
€ 11
€ 20
€ 35
€ 65

Afdrukken op HD Metal: Hoogglans (mat op verzoek)
20x30 cm
30x40 cm
40x60 cm
60x90 cm

€ 42
€ 68
€ 91
€ 188

20x20
30x30
40x40
50x50

€ 24
€ 52
€ 76
€ 110

HD Metal bestaat uit een dunne plaat aluminium met een coating. Haarscherp en
heel sterk met een superieure fotokwaliteit. Inclusief ophangsysteem en
tafelstandaard bij 20x30cm. Regen en UV bestendig.
Digitaal bestand:

MAX - ± 4/6000 pixel lang cq breed:
MED - ± 3000 pixel lang cq breed:
MIN - ± 1800 pixel lang cq breed:
FB - ± 800 pixel lang cq breed:

€ 29
€ 15
€ 8
€ 4,50

- poster formaat
- 40x60 - 20x30 print eq.
- 10x15 print eq.
- web, FB formaat mét logo

transferkosten en voorwaarden :
-digitaal bestand € 3,70 eenmalig per zending
-post 3,75 per zending – afdruk t/m 20x30cm
-post 8,50 per zending – afdruk ≥ 30x40cm
-prijzen inclusief 21% BTW
-foto's zijn voor eigen gebruik als consument
-prijzen commerciële toepassing op aanvraag info@kbfoto.nl of 06-53197747
-copyright en alle rechten zijn voorbehouden aan Kees Boelhouwer Fotografie
-voor vragen neem a.u.b. kontakt op met info@kbfoto
-maten en uitsneden kunnen variëren naar gelang de foto

kbfoto besteedt de grootste zorg aan de afwerking en afdrukkwaliteit

Bijvoorbaat hartelijk dank voor uw bestelling!

Fotograaf nodig?
Kees Boelhouwer is een ervaren fotograaf en is beschikbaar voor al uw
(familie-) portret, producten, media en evenementen.
-Hockeywedstrijd van uw team €70,-- met presentatie op kbfoto.nl
Bel of mail mij vrijblijvend voor prijzen en voorwaarden.
mobiel: 06-53197747

e-mail: info@kbfoto.nl web: www.kbfoto.nl

Met vriendelijke groet,
Kees Boelhouwer
Nieuwe Teertuinen 2d
1013 LV Amsterdam
IBAN: NL67INGB0001346047
BIC:
INGBNL2A
BTWnr.: NL135267951B01
Kamer van Koophandel nr. : 34330518
Alle leveringen geschieden volgens de leveringsvoorwaarden van de fotografenfederatie gedeponeerd
bij de Arrondisementsrechtbank te Amsterdam onder nummer 163/1992
V: 2017-06 alle prijzen onder voorbehoud

