
 PARTICULIERE PRIJSLIJST 2015 
(Studio)fotografie in zwart/wit of kleur 

Opnamekosten (ca. 1½ uur) inclusief één 20x30cm foto € 80,00 
daarna per 30 minuten € 30,00 

Nabestellingen foto’s (mat, zijdeglans of glans) 

13x13cm of 13x18cm € 5 
15x15cm of 15x21cm € 6 
20x20cm, 20x25cm of 20x30cm € 15 
30x30cm of 30x40cm € 25 
40x40cm of 40x50cm € 60 
50x50cm of 50x60cm € 70 
60x70cm € 80 
Grotere/afwijkende  formaten op aanvraag 

Bestanden op CD of DVD  
(beeldschermkwaliteit 500x500 pixel JPG) € 15,00 

Opplakservice (1mm PVC) 

15x20cm of 20x20cm €     8 
20x25cm of 30x30cm €   10 
30x40cm of 40x40cm €   15 
50x50cm of 50x60cm €   30 
60x70cm €   35 

Canvas (inclusief opspannen) 

Formaat Prijs Formaat Prijs 
24x30 €  25,- 50x100 € 150,- 
30x30 €  35,- 60x60 € 102,50 
30x40 €  40,- 60x70 € 115,- 
40x40 €  62,50 60x80 € 130,- 
40x50 €  77,50 70x80 € 150,- 
50x50 €  82,50 70x90 € 175,- 
50x60 €  92,50 70x100 € 200,- 
50x70 € 100,- 80x100 € 225,- 

100x100 € 275,- 
100x120 € 325,- 
100x140 € 400,- 
100x160 € 450,- 

Spielat: 4.5cm Spielat: 6.5cm 



Fotoboeken 
Onderstaande fotoboeken/fotoboekjes  zijn mogelijk met foto&tekst op de voorzijde 
en achterzijde (softcover), of foto&tekst + tekst op de rug op de omslag (hardcover) 

Boekje 18x18cm hardcover  (ca. 20 foto’s) € 80 
Boekje 18x18cm softcover   (ca. 20 foto’s) € 60 
Extra foto’s: € 2,50 per 2 foto’s 

Boekje 20x25cm hardcover (ca. 20 foto’s) € 130 
Boekje 20x25cm softcover  (ca. 20 foto’s) € 120 
Extra foto’s: € 3,50 per 2 foto’s 

Boek 28x33cm hardcover (ca. 20 foto’s) € 150 
Extra foto’s € 5,- per 2 foto’s 

Prijzen voor (bruids)reportages of commerciële doeleinden zijn maatwerk, hiervoor 
neem ik graag contact met u op. 

Voorwaarden 
• Bovenstaande prijzen zijn inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten;
• De opnameprijs is inclusief de voorbeelden om uw keuze te kunnen maken en

worden per op CD/DVD of per email verstuurd. Deze zijn uitsluitend bedoeld
om uit te zoeken en niet om te printen;

• De opnameprijs dient op de dag van de opname betaald te worden;
• Auteursrechten blijven in het bezit van Fotografie Angela Barrau;
• Foto’s mogen niet voor commerciële doeleinden gebruikt worden, tenzij dit

vantevoren anders overeengekomen is;
• Zonder toestemming worden de foto’s niet op mijn website geplaatst of in mijn

portfolio opgenomen;

Deze prijslijst is geldig vanaf juni 2015, alle eerdere prijslijsten komen hiermee te 
vervallen. 


