FOTO LUUK SCHUDDE
Digitale vakfoto's
Dank je wel voor het maken van een fotosessie bij Foto Luuk Schudde !
•
•
•

•

Wij bewaren al onze foto’s veilig in ons archief waardoor je ten alle tijde nog
kunt nabestellen.
We garanderen dat we bij het nabestellen extra zorg besteden aan de
kwaliteit van de afdrukken of dit nu als foto of een ander fotoproduct is.
We vinden het fijn om zelf het beheer te houden over de bestanden omdat we
dan zeker weten dat alle afdrukken van een zekere kwaliteit zijn en een goed
visitekaartje zijn van Foto Luuk Schudde.
Bovendien bieden we heel veel services en producten om de foto's te
verwerken tegen redelijke tarieven, die we continue toetsen aan onze collega
Vakfotografen.

Het is echter ook mogelijk om de digitale bestanden van ons te kopen. Hieronder
lees je alle tarieven. Voor verdere mogelijkheden kun je altijd contact opnemen.
Trouwreportages
Alleen de foto's uit het album zijn digitaal te krijgen, omdat deze geselecteerd
zijn op kwaliteit, houding, gezichtsuitdrukking en andere factoren!
•
1200 px lange kant met watermerk
De foto's zijn gecorrigeerd, maar geen bewerkingseffecten.

€

•
1200 px lange kant
De foto's zijn gecorrigeerd, maar geen bewerkingseffecten

€ 150,00

•
2400 px) lange kant
De foto's zijn gecorrigeerd, inclusief bewerkingseffecten

€ 300,00

Studiofoto's en bedrijfsreportages
Hoge Origineel/
gecorrigeerd

E-mailen / USB

Gemiddelde
1800 px lange kant
Voor afdruk 10x15
€ 17,50 p/s

Op cd-rom

€ 19,95 p/s

€ 29,95 p/s

5 foto’s op cd

€ 50,00

€ 75,00

Serie digitaal naast map *

€ 75,00

€ 125,00

€ 27,50 p/s

* Alle foto’s zoals ze in het mapje zitten, bewerkte versie en kleur

75,00

Speciale tarieven:
•

Social media bestanden, 1200 px lange kant met watermerk
(Op cd € 12,50)

€

•

Studioserie meteen digitaal, geen afdrukken
Inclusief studiotijd, (max 15 foto's HR)

€ 150,00

•

Geboortekaartje mailen (naast de bestelling)

€

5,00

•

Profielfoto – Linkedin en social media
1 volwassene in studio inclusief 1 digitaal bestand 1800 px
Keuze op scherm, geen bewerkingen, wel correctie
Bestand op USB of per email.

€

29,95

➔ Voor foto’s Vrij Werk Luuk en commercieel gebruik
gelden afwijkende tarieven ! Informeer hiervoor in de winkel.

10,00

