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Prijslijst
Fotoafdrukken
formaten tot 20x30 cm

10

Fotoproducten voor aan de wand
Laat je fotoherinnering opplakken op polystyreen voor een strakke look.
Polystyreen is een harde, gladde kunststofplaat die de afdruk verstevigt. Het
materiaal is vochtbestendig. Perfect geschikt in combinatie met een fotolijst
zodat de foto mooi strak blijft en niet gaat bobbelen. Er zit een ophangsysteem
bij. Zo kun je nog lang genieten van dat heerlijke moment.
polystyreen
30x45cm

79

40x60 cm

99

50x75 cm

129

Je ontvangt het digitale bestand bij een bestelling op polystyreen.

dibond
Dibond, wat ook wel aluminium wordt genoemd, bestaat uit twee dunne lagen
aluminium en een tussenlaag van zwart kunststof. Het materiaal is
vochtbestendig, vormvast en duurzaam. Je foto wordt afgedrukt en verlijmd op
dibond. De aluminium afwerking geeft een erg mooie, exclusieve look. Het is
licht zodat het zonder problemen opgehangen kan worden aan de muur met
het bijgevoegde ophangsysteem.

30x45 cm

109

40x60 cm

139

50x75 cm

159

Je ontvangt het digitale bestand bij een bestelling van dibond.

Kamer van koophandel nummer 67102336 BTW nummer 185.125.268.B.01

www.passievoorfotos.nl

Passie voor foto’s
Klaversloot 38
1721 HE Broek op Langedijk
06-10772025
IBAN NL 40 INGB 0004 8934 35

Albums

Je dierbare fotomoment vastleggen in een prachtig album wat je er snel nog
even bij kan pakken om in te bladeren. Heerlijk!
Ik heb 20x20 en de 30x30 albums waarbij de omslag gekozen kan worden. Je
kunt kiezen uit een fotocover, linnen (foto) cover of lederen cover.
Het album maak ik met zorg en bestel ik wanneer het naar jullie wens is.
Een mini album kun je zo in je handtas stoppen.

Mini album 10x10 cm met 4 foto’s

45

Album 20x20 cm

inclusief 24 pagina’s

299

Album 30x30 cm

inclusief 24 pagina’s met bewaarbox

399

Elke 2 pagina’s erbij

20

Slideshow

75

Digitale bestanden
3 bestanden inbegrepen bij de fotoreportage
1 bestand

40

10 bestanden

275

Alle bestanden

400
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