Prijslijst van de verschillende diensten van Beeld van Toen

Prijzen scannen

scannen foto t/m 10x15 cm

€ 0.60 300 ppi
€ 0.90 600 ppi
€ 1.30 1200 ppi

digitale opname (3D objecten)
scannen kb neg of dia

€ 12.00 30 Mb
€ 0.50 800 ppi
€ 0.55 1400 ppi
€ 0.60 2900 ppi

scannen rolfilm neg of dia

€ 0.65 1200 ppi

scannen vlakfilm neg of dia

€ 0.75 1200 ppi

glasnegatief

€ 3.50 1200 ppi

€ 0.80 2400 ppi

€ 0.95 2400 ppi

€ 6.00 2400 ppi

Prijzen presentatie

krassen verwijderen

€ 0.35 per scan software-matig

herstellen van de kleuren

€ 1.50 per scan software-matig

andere resolutie voor alle scans

offerte

grotere formaten

offerte

standaard presentatie

€ 25.00 onbeperkt aantal beelden per show, geen muziek, overvloei overgang

uitgebreide presentatie

€ 35.00 max. 100 beelden per show, één muzieknr, één overgang naar keuze

zeer uitgebreide presentatie

€ 45.00 max. 100 beelden per show, verschillende muzieknr en overgangen mogelijk

presentatie op maat
DVD met menu en hoesje
CD met menu en hoesje

offerte in overleg
€ 10.00 per DVD
€ 7.50 per CD

Prijzen retouche
(handmatig)

standaard retouche

€ 17.50 beschadiging herstellen (krassen, stofjes, verkleuring) en uitsnede

uitgebreide retouche

€ 40.00 toevoegen/verwijderen objecten, foto restaureren, inkleuren

Wijze van aflevering

levering op DVD

Prijzen back-up

€ 8.50 per DVD

levering op CD

€ 6.00 per CD

extra DVD

€ 6.00 per DVD

extra CD

€ 3.50 per CD

afdruk 10x15 cm

€ 3.00 afdruk op zuurvrij papier met Chrome-inkt

afdruk A4

€ 6.00 afdruk op zuurvrij papier met Chrome-inkt

DVD 1 jaar back-up

€ 15.00 per DVD (met contract)

CD 1 jaar back-up

€ 10.00 per CD (met contract)

extra DVD

€ 6.00 van een eerder bestelde DVD, opnieuw te bestellen na verlies van data

extra CD

€ 3.00 van een eerder bestelde CD, opnieuw te bestellen na verlies van data

Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief bezorging.
Deze prijslijst is geldig van januari 2017 t/m januari 2018

