Prijslijst panorama fotografie en film
Er zijn vijf groepen waarin we standaard foto’s nemen.






Full-pano 360-180
Full-pano 360-180 + Live Movie
Full-Pano huizen verkoop
Bulk pano
Movie panorama

Full-pano 360-180
Is een panorama van 360 graden rond en geheel naar boven en beneden.
Wordt geleverd :
Tour HTML5 + flash fall-back.
Multi resolutie
Equirectangular (full resolutie)
Evt. koppelen via hotspots (tour)
Evt. met muziek (zelf rechtenvrij aan te leveren)
Standaard ons logo, maar kan ook zonder logo of met uw logo geleverd worden in de Nadir (foto naar beneden).
€80,00 excl. btw per panorama
€0,50 excl. btw p/km reiskosten
Soms kan er een meerprijs zijn zoals bij product linken (is vaak ook extra fotografie voor nodig).
Met volledig aangepast disgn / lay-out wordt het vaak extern gedaan via een DTP’er en moeten we er een prijs aanvraag
voor doen. Een logo plaatsen e.d. is standaard.
Full-pano 360-180 + Live Movie
Is een panorama van 360 graden rond en geheel naar boven en beneden + film
Gelijk als Full-pano 360-180, alleen dan met film.
Hierbij gelden gelijke prijzen als full-pano met daarbij als meerprijs.
€80,00 excl. btw. per panorama met live movie voor het maken van de film door mijzelf, u dient zelf voor idee e.d. te
zorgen. (meerprijs dus elke Live Movie panorama in een tour kost €160,00)
Licentie €100,00 excl. btw. per tour met Live Movie.
Of een licentie voor onbeperkt gebruik en onbeperkt aantal Live Movie tours €400,00 excl. btw.
Uitleg




Panorama is één opname.
Tour is een serie met meerdere panorama samen gevoegd.
In één tour kunnen zowel “normale” panorama als Live Movie panorama zitten

Full-Pano huizen verkoop
Is een panorama van 360 graden rond en geheel naar boven en beneden.
Wordt geleverd :
Equirectangular JPG < 20MB (voor Funda).
Ons logo klein in de Nadir (foto naar beneden).
€50,00 excl. btw. per huis (maximaal 6 panorama foto’s)
€60,00 excl. btw. per huis zonder ons logo (maximaal 6 panorama foto’s)
€0,50 excl. btw. p/km reiskosten
Makelaar of andere grootgebruiker? Neem contact op over prijsafspraken bij volume of afwijkende producten.

Bulk Pano
Is een panorama van 360 graden rond en geheel naar boven en beneden.
Waarbij :

De Nadir minder goed afgewerkt is.

De contrast overbrugging lager is (geen HDR en ook niet werken vanuit RAW)

De resolutie lager is / lagere fotokwaliteit

Alleen als HTML5 + flash fall back geleverd wordt (“nog” niet als Equirectangular voor Funda)

De prijs lager is
Minimale order prijs in de eerste periode van één maand is €500,00 excl. btw.
Opname €7,50 excl. btw. per panorama
€0,50 excl. btw. p/km reiskosten
Er wordt de eerste maand, minimaal €500,00 excl. btw. gefactureerd.
Als u daarna vaker van ons gebruik maakt geldt deze boven grens niet meer.
Dit in verband met de hoge eerste kosten van ons (licentie e.d.)
Verder zijn de kosten voor ons daarna lager en is het werken veel eenvoudiger waardoor de fotoprijs véél lager ligt dan
andere manieren van fotograferen.
Movie panorama
Is een FILM 360 graden rond en geheel naar boven en beneden.
Opname vanaf €2500,00 excl. btw. per project, excl. reiskosten.
Grootgebruiker
We kunnen scherpe offertes maken bij afwijkende manieren van werken of bij grootverbruik.
Afwijkende manier van werken kan bij het weglaten van diensten / producten soms een lagere prijs opleveren.
Bij groot verbruik is er meestal wel een korting mogelijk.
Wanneer bent u groot gebruiker ?
Full-pano bij meer dan 100 panorama per jaar
Full-pano live movie bij meer dan 75 panorama per jaar
Full-pano huizen verkoop bij meer dan 150 panorama per jaar
Bulk panorama vanaf 1000 panorama per jaar.
Movie panorama, dit is altijd op offerte basis per project
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