
Tarieven extra’s  

 

 
 
Extra uren 
 
In overleg is het mogelijk dat wij langer dan 2 uren na de geboorte blijven of op een ander tijdstip 
terugkomen om bijvoorbeeld een eerste ontmoeting met broertjes/zusjes vast te leggen. Hiervoor 
vragen wij € 100,- per uur, inclusief btw. Ook als dat betekend dat het de volgende dag is. 
 
Extra foto’s 
 
Binnen het afgenomen pakket zitten een standaard aantal digitale foto’s. Is het zo dat u meer wilt 
afnemen dan betaald u voor de digitale bestanden extra. De mogelijkheden zijn als volgt:  
 

• Digitaal bestand hoge resolutie per stuk: € 10,-  
• Digitale bestanden hoge resolutie per 10 stuks: € 50,-  
• Digitale bestanden hoge resolutie per 25 stuks: € 100,-  
• Digitale bestanden hoge resolutie alles: € 175,-  

 
Albums 
 
Binnen de pakketten zitten standaard basisalbums. Deze variëren van 15x15 cm. tot en met 30x30 
cm., afhankelijk van het gekozen pakket. Deze standaard albums zijn van linnen (met 24 bladzijden), 
maar kunnen exclusief worden gemaakt.  
Zo kunt u kiezen voor een groter album bij het pakket of de albums voorzien van leer, een fotocover, 
een tekst op de cover te zetten of u kunt kiezen voor een embossing tekst. 
 
Formaten linnen albums met 24 bladzijden 
 

• 15x15 cm. € 40,- 
• 20x20 cm. € 55,- 
• 30x30 cm. € 100,- 
• Prijs per extra pagina’s (per 2) € 8,- 

 
Extra opties voor de albums 
 

• Fotocover op linnen € 17,50 
• Album van leer of vinyl i.p.v. linnen € 15,- 
• Lasertekst op cover (op leer of linnen) € 20,- 
• Embossing 1 regel € 20,- 
• Embossing 2 regels € 22,50 
• Embossing 3 regels € 25,- 
• Embossing met folie € 10,- + de prijs van het aantal regels embossing  

 
Afdrukken op materiaal 
 

• Foto op canvas vanaf € 35,- (20x20 cm.) 
• Foto op hout vanaf € 35,- (20x20 cm.) 
• Foto op polystyreen (harde, gladde kunststofplaat) vanaf € 35,- (20x20 cm.) 
• Foto op forex (licht soort kunststofplaat) vanaf € 35,- (20x20 cm.) 
• Foto op dibond, plexiglas/geborsteld aluminium vanaf € 35,- (20x20 cm.) 



Tarieven extra’s  

 

 
Alle genoemde prijzen zijn inclusief btw en exclusief verzendkosten.  
 
Voorbeelden albums 
 
 
Fotocover op linnen 
 

 
 
Lasertekst op cover (alleen mogelijk bij de kleuren zwart, rood, grijs, blauw, lichtblauw, 
groen, paars, roze, donkergroen, lichtgrijs) 
 

 
 
Embossing  
 

 


