Prints voor leden van AFV Objectief
Toelichting
Prijzen voor een afdruk zijn per vel fotopapier. Eén vel fotopapier kan meerdere foto’s bevatten. Hoeveel foto’s er op een
vel kunnen hangt af van de grootte van de foto(’s) en het formaat van het vel fotopapier. Minimaal formaat is een A4
(29,7 x 21,0 cm), maximaal een A2 (59,4 x 42,0 cm).

Werkwijze
Stem vooraf met mij af wat je wilt en wanneer het klaar moet zijn. Wellicht kan ik niet aan je wensen voldoen omdat het
tijdpad bijv. niet gehaald kan worden. Na wederzijdse afstemming (incl. prijsafspraak) kun je één of meerdere foto’s via
de mail (of via wetransfer) aanleveren. Geef hierbij aan welke foto op welk papier afgedrukt moet worden en in welke
afmeting. Geef ook aan de datum wanneer het opgehaald wordt. Als de print(s) klaar is /zijn zal ik dit via de mail of
telefoon laten weten. Afdrukken worden afgehaald bij mij thuis of ik neem ze mee naar een clubavond.

Aanleveren fotobestanden
Fotobestanden kunnen worden aangeleverd als JPG, PSD, Tiff, DNG of RAW via de mail of via wetransfer aan
ph.vanderzwan@ziggo.nl.
Geef ook aan of je een fotobestand geprint wilt hebben zonder aanpassingen of met aanpassingen voor een optimale
afdruk (indien het toegestuurde bestand dit toelaat).

Prijzen van de prints per papiersoort
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Premium Glossy Photo paper 255 gr/m² (glanzend)
Formaat
Afmeting in cm.
Prijs in €
Din A2*
59,4 x 42,0 cm.
€ 15,00
Din A3+
48,3 x 32,9 cm.
€ 7,50
Din A4
29,7 x 21,0 cm.
€ 3,75
* op bestelling

Premium Luster Photo paper 250 gr/m² (halfganzend)
Formaat
Din A2*
Din A3+
Din A4

Afmeting in cm.
59,4 x 42,0 cm.
48,3 x 32,9 cm.
29,7 x 21,0 cm.

Prijs in €
€ 14,00
€ 7,00
€ 3,50

* op bestelling

Pro-Line Vibrant paper 230 gr/m² (mat, zwart/wit)
Formaat
Din A3+
Din A4

Afmeting in cm.
48,3 x 32,9 cm.
29,7 x 21,0 cm.

Prijs in €
€ 6,00
€ 3,00

Canson Velin Museum RAG paper 250 gr/m² (mat, zwart/wit)
Formaat
Din A3
Din A4

Passe partouts

Afmeting in cm.
42,0 x 29,7 cm.
29,7 x 21,0 cm.

Prijs in €
€ 10,00
€ 5,00

Afmeting in cm.
50,0 x 40,0 cm.
50,0 x 40,0 cm.

Prijs in €
€ 4,25
€ 4,25
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3

Kleur
Zwart met witte kern
Wit met witte kern

Knipkaart
Je koopt vooraf een knipkaart. Per bestelling (print en/of passe partout) wordt het bedrag van het resterende tegoed
afgeboekt. Dit tegoed wordt bij iedere bestelling in een excel inzichtelijk gemaakt.
Soort
Prijs in €
Knipkaart 25
€ 25,00
Knipkaart 50
€ 50,00

Contactgegevens:

Bankgegevens:

Paul van der Zwan
Haya van Somerensingel 27
2135 HW HOOFDDORP
ph.vanderzwan@ziggo.nl
06-23229928

IBAN
T.n.v.

: NL72 ABNA 0508 0359 88
: P.H. van der Zwan te Hoofddorp
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Prijzen voor clubjaar 2017-2018 en incl. 21% BTW
Incl. uitsnede op maat voor de foto
3
Andere kleur in overleg met minimale afname van vier gesneden (50 x 40 cm.) passe partouts.
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