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Tarieven  
 
 
Foto’s 
 
Formaat Prijs 
 

13x18 €4,95 
 
20x30 €9,95 
 
30x45 €19,95 
 

40x60 €29,95 
 
50x75 €39,95 
 
Pasfotopakket €9,95 
 
Alle foto’s worden afgedrukt op zijdeglans (mat) fotopapier. 

 
 

Canvassen 
Formaat Prijs 
 
20x30 €35,95  
 

25x25 €40,95  
 
30x30 €45,95  
 
30x45 €49,95  
 

40x40 €55,95  
 
40x60 €65,95  
 

50x75 €75,95  
 
60x60 €85,95  

 
60x90 €99,95  
 
90x90 €125,95  

 

 
Bovenstaande prijzen gelden voor een framedikte van 2 cm. Voor een framedikte van 4 cm betaal je €15,00 
extra. 
 
De hierboven genoemde canvassen zijn standaardmaten.  
Indien je een afwijkend formaat wenst, kun je ons een email sturen. Wij kunnen bijna alle formaten leveren. 
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Afdruk op aluminium of glas 

 

We verzorgen eveneens afdrukken op aluminium en glas. Voor meer informatie over de afmeting 

en bijbehorende prijs van één van deze speciale producten kun je een e-mail sturen naar 

info@fotogracieus.nl.  

 

Digitaal fotobestand  

 

De prijs van een digitaal fotobestand (minimaal 2000x3000) is €9,95. Dit bestand kun je gebruiken 

voor afdrukken in ieder gewenst formaat. Tevens zijn deze bestanden bruikbaar voor digitale foto-

albums.  

Daarnaast kun je ook een klein digitaal bestanden bestellen. 

De prijs van een klein digitaal fotobestand in websize formaat (380x570) is €4,95.  

Dit bestand is alleen geschikt voor digitaal gebruik (Facebook of als afbeelding op je mobiele 

telefoon e.d.) en niet geschikt om af te drukken op fotopapier.  

 

Fotoshoot 

 

Voor een fotoshoot van een uur betaal je €95,00. Hierbij ontvang je 5 digitale bestanden naar 

keuze. Voor een shoot van een half uur betaal je €50,-. Hierbij ontvang je 2 digitale bestanden 

naar keuze.  

We gaan bij een fotoshoot uit van maximaal 6 personen. Mocht je met meer mensen willen komen 

dan rekenen wij een toeslag van €10,00 per persoon.  

Het is ook mogelijk om op (een buiten) locatie een afspraak te maken.  

 

Ook in het weekend kun je een fotoshoot boeken. Voor een fotoshoot in het weekend rekenen we 

een toeslag van €15,00. 
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