
 

 

 

 

Prijslijst bedrijfsfotografie 
 

Uur prijs 

De uur prijs kan sterk variëren per opdracht. 

Er is echter een basis tarief van €70,00 excl. btw. per uur. 

 

Inclusief  

- Bewerking bestanden 

- Levering rechten vrij 

- Werken met basis materiaal (camera set en indien nodig studio flits set) 

 

Exclusief : 

Reiskosten €0,50 excl. btw. per km 

Werken in bijzondere settingen en met materieel waar we standaard niet mee werken 

Extra benodigde hulp 

Opdrachten met een afwijkende prijzen zoals Panorama, event, gala, fotografie. 

 

 

Contract prijs 

Contract prijs wordt alleen gegeven na overleg en na inschatting van het reële werk wat er aan een 

opdracht gekoppeld is. 

Contract prijs kan zijn : 

- Vaste prijs voor een project 

- Vaste maand prijs voor terugkerend werk (zoals bijvoorbeeld een bedrijfsblad) 

- Uur prijs over langere periode met een minimale uren afspraak 

 

Duurzame afspraken over lagere periode zijn vaak goedkoper dan de vaste uur prijs. 

Simpel omdat we dan als bedrijfs-partners met elkaar kunnen werken wat een constante aan de 

inkomsten kant oplevert. Daardoor is er vaak wel een prijsruimte. 

 

 

Prijzen bedrijfs-stock foto’s 

Prijzen van “tailor made” stock fotografie zijn sterk variabel. 

Onder andere afhankelijk van : 

- Afname kansen 

- Volume 

- Hoeveelheid te verwachten werk 

- Wie de afnemers zijn (zijn niet altijd de opdrachtgevers) 

Het is een standaard product maar prijsstelling wordt aangepast aan de variabele welke invloed 

hebben op de marge. Daardoor zal dit per opdracht verschillen. 



 

Vaak is en offerte, gelijk aan het werk wat we doen op maat gemaakt waarbij er wel een paar 

standaard groepen zijn. 

1) Algemene fotografie (zonder contract afspraken), meestal met onze vaste uur prijs. 

2) Gala en event fotografie, heeft een totaal andere prijs opbouw. 

3) 360vr fotografie, staat een prijslijst van op de site 

4) Studio fotografie, prijslijst staat bij artistiek portret 

 

Note : alle prijzen zijn exclusief btw. muv. de fotoprijzen bij verkoop door ons. 

Bij elke opdracht wordt vooraf gekeken naar de haalbaarheid en prijs. 

Voor alle prijzen gelden onze betalingsvoorwaarde waarbij de betaling binnen 14 dagen dient te geschieden.  

 

Studio Richard Hulshof 
  
Vlagzalm 16 

4007 NM  Tiel 

  

tel : 0344 - 84 56 61 

mob : 06 - 2222 45 50 

e-mail : info@fotorh.nl 

site : www.fotorh.nl 

Twitter : http://twitter.com/#!/RichardHulshof 
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