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Hoofddorp, 1 augustus 2020

PRIJZEN van FOTOPRINTS per PAPIERSOORT

DIN A4
30,0 x 20,0 cm.
29,7 x 21,0 cm.

48,3 x 32,9 cm.

59,4 x 42,0 cm.

Gram per m2

DIN A2

DIN A3+

Formaat en prijs1
incl. 21% BTW

Noot:
• Alle papiersoorten en formaten zijn op voorraad
behalve welke gemarkeerd zijn met een *.
Prints op dit formaat (A2) zijn in overleg leverbaar.
• Op alle papiersoorten zijn voorbeeldafbeeldingen
geprint zodat u kunt zien/voelen hoe uw
uiteindelijke foto wordt.

Glanzend

Epson
Ilford
Ilford

Premium Glossy
Smooth Gloss
Metallic Gloss

255
310
260

€ 18,15
€ 19,97
€ 22,39

€ 9,68
€ 10,59
€ 11,80

€ 5,14
€ 5,63
€ 6,35

Zijdeglans

Epson
Ilford

Premium Luster
Smooth Pearl

250
310

*€ 16,94
*€ 20,57

€ 9,08
€ 10,89

€ 4,84
€ 5,75

Mat

Epson
Pro-line
Canson

Velvet FineArt
Vibrant Mat
Velin Museum RAG

260
230
250

*€ 22,99
*€ 20,57
n.b.

€ 12,10
€ 10,89
€ 13,31

€ 6,66
€ 6,05
€ 6,96

PRIJZEN van PASSE-PARTOUTS
Standaard hebben we zwarte en witte passe-partouts – gesneden op de maat 50 x 40 cm. op voorraad. Desgewenst kan een andere kleur – gesneden op de maat 50 x 40 cm. worden besteld. De minimale afname is dan vier stuks (50 x 40 cm.). Een ander formaat
passe-partout kan in overleg worden besteld. Alle passe-partouts worden op verzoek
voorzien van een uitsnede met schuine kanten en passend voor je foto.
Passe-partouts (incl. uitsnede op maat voor een foto)
Kleur2
Zwart (met witte kern)
Wit (met witte kern)

Afmetingen3
50,0 x 40,0 cm.
50,0 x 40,0 cm.

Prijs incl. 21% BTW
€ 9,08
€ 9,08

1 Prijzen per 1 augustus 2020, exclusief €0,99 startkosten per printopdracht
2 Andere kleur in overleg met minimale afname van vier gesneden (50 x 40 cm) passe-partouts.
3 Ander formaat kan in overleg worden besteld
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PRIJZEN van WISSELLIJSTEN
Wissellijsten zijn persoonlijk en moeten passend zijn in een interieur. Een vrij neutrale
wissellijst is die bijvoorbeeld met een mat geschuurd aluminium omranding. Lijsten zijn
verkrijgbaar op bestelling. We hebben een leverancier gevonden die snel kan leveren tegen
een goede prijs-kwaliteit verhouding. De lijsten (type B en C) zijn stevig en de (opgeplakte)
foto met passe-partout worden op acht punten geklemd om het geheel op de plaatst te
houden. Een stalen koord is dusdanig aan de achterzijde gepositioneerd dat de lijst in de
breedte of hoogte blind kan worden opgehangen. Lijsttype A is iets minder ‘robuust’ qua
uitvoering.
Wissellijst
Omlijsting4
A. Gebold mat aluminium (Economic 1935090)
B. Plat mat aluminium (Backloader 109N5090)
C. Gebold mat aluminium (Backloader 150N5090)

Afmetingen
50,0 x 40,0 cm.
50,0 x 40,0 cm.
50,0 x 40,0 cm.

Prijs incl. 21% BTW
€ 21,18
€ 26,02
€ 26,02

Voorbeeld: PRIJS INGELIJSTE FOTO
Een totaal verzorgd eindproduct; uw ingelijste foto direct zelf aan de muur hangen?
Hieronder treft u een voorbeeld aan.
Een door u aangeleverde foto, door ons geprint als kleurenfoto van 30 x 40 cm. en op karton
geplakt. De opgeplakte foto komt achter een op maat gesneden passe-partout in een
wissellijst van 40 x 50 cm.
Voorbeeld van een ingelijste foto
Startkosten per printopdracht
Print eigen foto op Premium Glossy papier
Plakkarton
Passe-partout
Wissellijst
Arbeid samenstelling ingelijste foto (30 min.)
Totaal

Afmetingen
n.v.t.
48,3 x 32,9 cm.
50,0 x 40,0 cm.
50,0 x 40,0 cm.
50,0 x 40,0 cm.

Prijs incl. 21% BTW
€ 0,99
€ 9,68
€ 6,05
€ 9,08
€ 26,02
€ 30,25
€ 82,06

4 Andere kleur, vorm of afmeting van de omlijsting in overleg verkrijgbaar.
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ALGEMENE aanvullende INFORMATIE
Van opdracht tot print
Voordat uw foto door u kan worden opgehaald, worden er een aantal handelingen verricht
voordat er daadwerkelijk wordt geprint:
ü Controleren of in de opdracht is aangegeven welk formaat de foto moet krijgen, in
kleur of zwart-wit, en op welke papiersoort de foto geprint moet worden.
ü Controleren of de bestandsgrootte van de foto voldoende is om de gevraagde
afmetingen van de print te realiseren.
ü Visuele controle van de foto op een gekalibreerde scherm.
ü Eventuele corrigerende handelingen terugkoppelen aan de opdrachtgever.
ü Bij twijfel (te licht/donker) een proefafdruk maken en voorleggen aan de
opdrachtgever.
ü Finale printopdracht uitvoeren op juiste papiersoort.
ü Snijden van de foto, met of zonder witte rand.
ü Opdracht gereed melden bij de opdrachtgever.
ü Factuur maken of knipkaart gegevens bijwerken en een van beide terugkoppelen
aan de opdrachtgever.
ü Betaalverzoek sturen bij een factuur.
ü Afspraak maken in verband met het ophalen van de print.
ü Eventueel de prints/opdracht ‘nabespreken’.
Kortom, er komt heel wat bij kijken nadat er een opdracht voor een print wordt gegeven en
de print daadwerkelijk aan de opdrachtgever wordt meegegeven. Een goede print is dus niet
zomaar gemaakt met een druk op de knop. En niet tevreden, dan wordt de foto opnieuw zonder extra kosten - geprint op basis van feedback van de opdrachtgever. In veel gevallen
wordt na het printen ook vrijblijvend geadviseerd over een eventueel passend passe-partout
en wissellijst.
Papiersoorten
Hieronder tref je een beschrijving aan van de verschillende papiersoorten.
Premium Glossy photo paper:
Geeft foto's met heldere kleuren, mooie tinten en ongelofelijke details, die bestand zijn tegen
vegen en water. Dit betekent dat alles zal zijn zoals u het zich herinnert, met natuurlijke
kleuren, soepele schakeringen, realistische huidtinten en meer. Van grootse landschappen
tot kostbare familiemomenten, dit superieure, hoogwaardige fotopapier geeft de ideale
finishing touch. Het ziet er niet alleen goed uit, maar dankzij het gewicht van 255 gr/m² voelt
dit papier met coating ook superieur aan.
Premium Luster photo paper:
Het Premium Luster Photo Paper is perfect voor digitale kunstdrukkers en kan worden
gebruikt met alle inkten. Dit papier geeft hoog verzadigde afdrukken dankzij de optimale
inktdekking en hoge D-Max waarde voor ware fotografische reproducties. De harscoating
geeft afdrukken een fotografische kwaliteit en de zijdeglanzende toplaag reproduceert een
afwerking waar professionele fotografen traditioneel altijd de voorkeur aan hebben gegeven.
Vibrant paper:
PRO-Line Vibrant Mat is een mat hoogwit papier met vrijwel geen textuur. Het geeft heldere,
gedetailleerde afdrukken, zowel in kleur als zwart-wit prints. Het papier bestaat uit optische
witmakers en is PH-neutraal waardoor dit papier een ongeëvenaarde Fine Art Print kwaliteit
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geeft. Prints met een hoge resolutie geven de mooiste kleurweergave, vloeiende kleurovergangen, diepste zwarting en zal de allerfijnste details weergeven.
Velin Museum RAG paper:
Dit papier is van nature verouderd en heeft een uniek fijnkorrelig, glad oppervlak en structuur.
Het is ideaal voor verfijnde foto's en toepassingen van museumkwaliteit, evenals voor fijne
kunstprints.
Velvet FineArt paper (nieuw):
Dit 100% op katoen gebaseerde, gebufferde en zuurvrije papier is gecoat met een Enhanced
Matte-coating wat het papier een uitstekende keurruimte en een hoge dichtheidswaarde
verschaft. Het fluweelachtige oppervlak is bijzonder populair bij fotografen en kunstenaars
en voelt antiek en kwalitatief hoogwaardig aan. De combinatie van het indrukwekkende
katoenen kunstdrukpapier en fabrikant-technologie resulteert in een papier dat vele jaren
lang een klassieke zal zijn.
Gallery Smooth Gloss (nieuw):
Deze papiersoort is voorzien van de allernieuwste HDR (High Dynamic Range) optisch
heldere coating voor het produceren van afbeeldingen met superieure helderheid, hoge
scherpte en een uitstekend kleurenspectrum. De met hars beklede, zwaargewicht basis met
hoge dichtheid en gladde, ‘helderwitte’ zacht glanzende afwerking creëert het uiterlijk en
gevoel van een superieure fotografische afdruk. De print is ‘aan-raak-droog’ direct uit de
printer en is als glanzend medium ‘dé keuze van professionals’.
Gallery Smooth Pearl (nieuw):
Deze papiersoort is voorzien van de allernieuwste HDR (High Dynamic Range) optisch
heldere coating en in combinatie met recente verbeteringen in het ontwerp van de
‘inkjetontvangstlaag’, maakt dit het referentiemedium voor het produceren van afbeeldingen
met superieure helderheid, hoge scherpte en een uitstekend kleurenspectrum. De hoge
dichtheid, met hars beklede zwaargewicht basis en gladde parelafwerking elimineert niet
alleen verblinding en vingerafdrukken, maar produceert met zijn natuurlijke fotografische
witte tint prints met de echte look en feel van een foto. Voor uitstekende beeldprestaties,
gecombineerd met het voordeel van zgn. ‘aanraak droog’ direct uit de printer, is dit
pareloppervlak ‘dé keuze van professionals’.
Gallery Metallic Gloss (nieuw):
Deze papiersoort biedt fotografen de mogelijkheid om afbeeldingen af te drukken met een
echte ‘wow’ factor. De iridium-afwerking geeft elke afbeelding een driedimensionale
uitstraling, zodat elke afdruk echt tot leven komt. Het met hars beklede papier is 260 gr/m2
en is geschikt voor het maken van tentoonstellingsafdrukken of als portfolio-werk om extra
impact te creëren. Hoewel de media een extra creatieve invalshoek toevoegt aan portret- en
studiofotografie, leent het zich ook perfect voor het verbeteren van mechanische, industriële
of architecturale afbeeldingen.
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Wissellijsten
De zichtbare randen van de genoemde wissellijsten zijn relatief smal. Onze voorkeur gaat
uit naar onderstaande wissellijsten:
A. Gebold mat aluminium (Economic 1935090)

B. Plat mat aluminium (Backloader 109N5090)

C. Gebold mat aluminium (Backloader 150N5090)
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