Prijzen van van foto Reportages
Alle prijzen zijn incl.19% btw
Bruiloft Reportage 1 € 222,- Onze fotograaf fotografeert de ceremonie in het stadhuis of deelraad,
en maakt daarna groepsfoto's van de getuigen, vrienden en
kennissen.
Deze reportage omvat 34x afdrukken van formaat 13x18cm en 2x
afdrukken van formaat 20x28cm
Gratis als extra service leveren wij een Cd-Rom op hoge resolutie
van de opnamens van de reportage om later zelf afdrukken te (laten)
maken.
Tijdsduur reportage: 1 uur
Kosten reportage inclusief btw.
Bruiloft Reportage 2 € 526,- Onze fotograaf fotografeert de ceremonie in het stadhuis of deelraad,
en maakt daarna groepsfoto's van de getuigen, vrienden en
kennissen. Daarna een sessie op locaties, die vooraf zijn besproken
en waarbij het bruidspaar op zijn best wordt gefotografeerd.
Deze reportage omvat 54 afdrukken van formaat 13x18 cm, 3x
afdrukken van formaat 15x21cm en 7x afdrukken van formaat
20x28cm
Gratis als extra service leveren wij een Cd-Rom op hoge resolutie
van de opnamens van de reportage om later zelf afdrukken te (laten)
maken.
Tijdsduur reportage: 2,5 uur
Kosten reportage inclusief btw.
Bruiloft Reportage 3 € 612,- Onze fotograaf begint de dag bij u thuis, waar familie en vrienden
aanwezig zijn en fotografeert daarna de ceremonie op het stadhuis.
Dan zijn er groepsopnames voor het stadhuis met familie, vrienden
en kennissen.
Deze reportage omvat 58xafdrukken van formaat 13x18cm, 5x
afdrukken van formaat 15x21cm en 10x afdrukken van formaat
20x28cm.
Gratis als extra service leveren wij een Cd-Rom op hoge resolutie
van de opnamens van de reportage om later zelf afdrukken te (laten)

maken. Tijdsduur reportage: 3,5 uur
Kosten reportage inclusief btw.
Bruiloft Reportage 4 € 683,- Bevat alle reportages zoals boven omschreven, maar uitgebreider.
Bijvoorbeeld foto's van het taartsnijden op de receptie en foto's van
de aanvang van het diner.
Deze reportage bevat 67x afdrukken van formaat 13x18cm, 10x
afrukken van formaat 15x21cm en 12x afdrukken van formaat
20x28cm
Gratis als extra service leveren wij een Cd-Rom op hoge resolutie
van de opnamens van de reportage om later zelf afdrukken te (laten)
maken.
Tijdsduur reportage: 4,5 uur
Kosten reportage inclusief btw.
Bruiloft ALBUMS

€ 225,- Wij hebben een keur aan keuzes voor het album dat u wenst.
Afhankelijk van soort en type album zijn de kosten inclusief plakken
en lijnen werk, inclusief b.t.w. vanaf: € 210,-

Nabestellen
afdrukken in kleur

€ 2,50 formaat 10 x 15 cm
€ 2,95 formaat 13 x 18 cm
€ 3,95 formaat 15 x 21 cm
€ 9,95 formaat 20 x 28 cm
€ 17,50formaat 25 x 38 cm

Nabestellen
afdrukken sepia of
zwart-wit

€ 3,50 formaat 10 x 15 cm
€ 3,95 formaat 13 x 18 cm
€ 4,95 formaat 15 x 21 cm
€ 12,50formaat 20 x 28 cm
€ 22,50formaat 25 x 38 cm

Fotoreportage op locatie van een dier;
Prijs: €36,- per uur
Reiskosten; €0,20 per gereden kilometer. Heen én terug!
Afdrukken: 10 x 15 cm
Incl. CD-rom met ca. 50 foto's.
Fotoreportage op locatie van een persoon;
Prijs: €47,- per uur
Reiskosten: €0,20 per gereden kilometer. Heen én terug!

Fotoreportage op locatie van een groep;
Prijs: €60,- per uur
Reiskosten: €0,20 per gereden kilometer. Heen én terug!

Afdrukken: 10 x 15 cm
Incl. CD-rom met ca. 50 foto's!
Bedrijfsfotografie:
Prijs: €72,- per uur
Wilt u graag mooie foto's van uw bedrijf? Dat is ook mogelijk!
Stuur een email naar info@maxnieuwenhuis.nl voor uw specifieke wensen, dan kunnen we nader
overleggen.

HTC Design Digitale Fotografie
Jozef Israelsstraat 28
5161VH Sprang-Capelle
Tel.0416-850.730
Email info@maxnieuwenhuis.nl

