
 

PRIJSLIJST 

  



FILM/MONTAGE** 
 

 

Kort filmpje < 5 min. (incl. max 2 uur filmen, montage en  oplevering in verschillende formaten.) € 199,- 
Film < 45 min. (incl. max 4 uur filmen, montage en oplevering verschillende formaten.) € 299,- 
Bruiloft  (incl. max 8 uur filmen, montage en oplevering.) € 599,- 
Communie  (incl. max 5 uur filmen, montage en oplevering.) € 399,- 
Reclame-uiting (incl. verschillende dagen filmen, montage en oplevering in verschillende formaten.) € 999,- 
Montage van aangeleverde beelden (incl. oplevering.) €    99,- 
Ruw materiaal op harde schijf €    29,- 

 

 

 
** Bovengenoemde pri jzen zi jn exclusief BTW.  



PR/COMMUNICATIE** 

 

 

Media doelgroeponderzoek (incl. conclusie en communicatie -advies) € 129,- 
Foldertekst (incl. digitale aanlevering) €   39,- 
Korte webtekst (incl. digitale aanlevering) €   29,- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

**  Bovengenoemde pri jzen zi jn exclusief BTW.  



INTERNET ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

**  Bovengenoemde pri jzen zi jn exclusief BTW.  

Website ontwerpen en bouwen (+ evt. online zetten op reeds bestaande ruimte ) € 399,- 
Website ontwerpen en bouwen in CMS Wordpress (+ evt. online zetten op reeds bestaande ruimte ) € 499,- 
Social Media Pakket (incl. profielen aanmaken bij social media sites incl. verbinding van deze + handleiding) €   59,- 
Aanpassing inhoud website (prijs per pagina) €   13,- 



DESIGN/FOTOBEWERKING** 
 

 

Folder of Visitekaartje ontwerpen (incl. het opleveren in het gewenste (druk)formaat en extentie)  €   89,- 
Flyer of Poster ontwerpen (incl. het opleveren in het gewenste (druk)formaat en extentie)  €   69,- 
Huisstijl (incl. logo, lettertype, kleurenpalet, ontwerp briefpapier) €   99,- 
Fotocollage (van aangeleverde foto’s) €   29,- 
Bewerken van foto (van aangeleverde foto) €   19,- 
Inscannen van foto’s  (minimum van 10 foto’s, prijs per foto) €      2,- 
Inscannen van dia’s/negatieven (minimum van 10 foto’s, prijs per foto) €      3,- 
Fotografie bruiloft  (incl. max 8 uur, bewerking, oplevering op een mooie dvd met hoesje + data dvd.) € 599,- 

Fotografie Communie  (incl. max 5 uur, bewerking, oplevering op een mooie dvd met hoesje.) € 399,- 
Fotografie per uur €   69,- 

 

 
** Bovengenoemde pri jzen zi jn exclusief BTW.  



OVERIG ** 
 

 

Bruiloft Fotografie en Film            € 999,- 
Overzetten videoband naar dvd. Prijs per dvd (waar anderhalf uur video op past))            €     9,- 
Afdrukken visitekaartjes, flyers, foto’s, posters etc)  Op aanvraag 
Reserve dvd            €     5,- 
Film op Blu-ray            €   29,- 
Multi-Media pakket groot (incl. Website, Flyer of folder, kort filmpje, visitekaartje en huisstijl)            € 799,- 
Multi-Media pakket middel (incl. Website, Flyer of folder en kort filmpje)            € 699,- 
Multi-Media pakket klein (incl. Website, visitekaartje en huisstijl)            € 599,- 
Media promotie pakket groot (incl. kort filmpje, flyer, poster, social media pakket en website)             € 799,- 
Media promotie pakket klein (incl. kort filmpje, flyer, poster)            € 379,- 
 

 

** Bovengenoemde pri jzen zi jn exclusief BTW.   


