Afkoop
Digitale bestanden onbewerkt(* (JPG van CAMERA)
Gehele dag exclusief feest €399,00
Gehele dag inclusief feest €499,00

Reiskosten €0,50 per kilometer (in Tiel gratis).



Avond fotografie kan alleen als afkoop (= +€150,00)
Afkoop kan altijdachteraf tegen prijs afkoop bewerkt, zonder creditering
reeds bestelde foto’s/bestanden.
Trouwalbum Strak
Kosten DTP voor opmaak van het trouwalbum als u deze zelf gaat
bestellen €75,00. Dit wordt als Spread JPG geleverd.
We helpen u graag met bestellen van de albums.
Indicatie budget album vanaf €75,00 (30x45 – 12 spreads)
Indicatie middenklasse album vanaf €475,00 (30x40 – 12 spreads inclusief
boek)
Indicatie is gebazeerd op de prijzen van februari 2019
Trouwalbum creatief
Kosten DTP voor opmaak van het trouwalbum als u deze zelf gaat
bestellen €250,00. Dit wordt als Spread JPG geleverd.
De exclusieve albums kunt u vaak niet zelf bestellen.
All-in trouwfotografie (trouwen + album)
Prijzen op aanvraag, in verband met de vele mogelijkheden.
Betalen
Betalen vooraf of bij afleveren, bij bestellen boek geldt aanbetaling van
50%. Pinnen bij afleveren is +3% van het bedrag.

Telefoon: 0344 – 845661 Mobiel: 06 – 2222 4550  Email: info@fotorh. nl

Zonder directe kosten
U betaald geen afkoop kosten, alleen dat wat u besteld.
Afdrukken vanaf €9,00 per foto.
Bestanden €17,50 per bestand.
Dit is exclusief handelings en verzendkosten.
Reiskosten €0,50 per kilometer (in Tiel gratis).

FOTOGRAFIE RICHARD HULSHOF

Digitale bestanden bewerkt(** (= JPG van RAW + proffecioneel materiaal)
Gehele dag exclusief feest €549,00
Gehele dag inclusief feest €649,00

Vlagzalm 16 4007 NM Tiel

Prijslijst Trouwfotografie 2018-2019

(* =

Wordt gewerkt met “amateur” camera’s omdat die de beste JPG leveren en binnen het budget
passen.
(** = Wordt gewerkt met proffecionele camera’s die leveren het beste bestand na bewerken. Dat is
dan een JPG die uit een RAW gehaald word.
Prijslijst is geldig voor reserveringen t/m 1 Juni 2019 en trouwen voor 1 Juni 2020.

