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Hieronder leest u informatie m.b.t. nabestellingen (digitaal of geprint) om van uw prachtige foto een 
zichtbare en dierbare herinnering te maken. 
 
Na de fotoshoot wordt er een selectie gemaakt van de mooiste beelden. Deze worden professioneel 
nabewerkt. U kunt vervolgens uw keuze maken en nabestellen vanuit de online galerij voor fotoprint 
op papier mat, glans of Fuji Pearl. Canvasdoeken of digitale bestanden. Prijzen vindt u hieronder. 
 
Er is tevens mogelijkheid om op dibond, hout aluminium of glas te laten printen. Ook kan ik uw 
kaartjes of een album ontwerpen, vraag hiervoor een vrijblijvende prijsopgaaf. 
Uw foto’s worden professioneel afgedrukt. 
 
 
 
PRINT OP PAPIER      CANVAS  
10/10 x 10/15 cm   € 5.00 p/stuk   50/40 x 50/60 cm   € 80,- per/stuk 
13/13 x 13/18 cm   € 7,50       60/50 x 60/75 cm   € 110,- 
20/20 x 20/30 cm   € 17,50     70/60 x 70/90 cm   € 120,- 
30/30 x 30/40 cm   € 27,50        80/70 x 80/100 cm  € 140,- 
40/40 x 40/50 cm   € 37,50        100/80 x 100/120 cm  € 160,- 
 
FOTOSET I                          FOTOSET II                                                                                                                       
1x 13x18 en                                                                             
1x 9x13, 1x 6x9 & 4 pasfoto's € 19,50   1x 8x12, 5x 4x6 € 12,50  

    
 

 
HOGE RESOLUTIE DIGITALE BESTANDEN 300 PPI                                                                             
(Bij de shoot tot 4 personen zitten 3 bestanden inbegrepen en bij de shoot vanaf 4-8 personen zitten 
5 bestanden inbegrepen, zie ook prijslijst) 
1 bestand  € 7,50                                                                                                                                             
10 bestanden  € 70,-                                                                                                                                             
20 bestanden  € 120,-                                                       
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Natascha Baggen - Nemahoweg 40 - 7008 AE Doetinchem
(+31) 6 143 612 17 / (+31) 314 363 976
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