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Op alle rechtsbetrekkingen van Anita Neve Fotografie zijn de Algemene Voorwaarden van DuPho van toepassing. De tekst van deze voorwaarden is 
afgedrukt op de achterkant van dit briefpapier. Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand 
gewezen. 

Foto’s die tijdens shoots gemaakt worden, zijn uitsluitend bestemd voor privégebruik. Vind je de 
foto's zo leuk dat je ze ook nog voor iets anders wil gebruiken? Bijvoorbeeld voor plaatsing in 
kranten, tijdschriften, televisie, drukwerk, websites, zakelijk of particulier of wat dan ook? Neem dan 
nog even contact met ons op. De foto’s zijn namelijk auteursrechtelijk beschermd. Tegen een 
redelijke vergoeding kan je de foto's ook voor andere doeleinden gebruiken.  

Je kan je bestelling doormailen via hallo@anitaneve.nl. Of neem even contact met ons op. Er is 
ongelofelijk veel mogelijk. Groot formaat, klein formaat, canvas, dibond, in baklijst  - wat je maar wilt.  

De foto’s die je uitkiest, bewerken we nog netjes voor je na (kleurcorrectie, belichting, contrast). Als je 
extra beeldbewerking wil, dan kan dat. Hier zijn kosten aan verbonden.  

Om je een idee te geven van de kosten, vind je hieronder een prijsindicatie: 

Extra beeldbewerking, afhankelijk van je wensen, per foto ca.  € 15,00 

Afdruk 13x19 cm  € 15,00 
Afdruk 20x30 cm € 25,00 
Afdruk 20x30 cm op Hahnemühle Fine Art 310 grs papier € 30,00 
Afdruk 40x60 cm € 55,00 
Afdruk 50x70 cm € 83,00 

Afdruk op canvas 30x30 cm € 80,00 
Afdruk op canvas 40x60 cm € 145,00 
Afdruk op canvas 45x90 cm € 225,00 

Afdruk incl. passe partout in houten fotolijst van 30x40 cm € 50,00 

Afdruk scroll 45x90 cm op Barrier Coated in zwarte baklijst € 290,00 
Afdruk met satin laminaat op dibond 70x100 cm in zwarte baklijst € 600,00 

Afdruk 50x70 cm in Italiaanse zwarte houten lijst met gouden rand € 295,00 

Afdruk 70x70 cm met glanslaminaat op aluminium incl. frame € 380,00 
Idem in bijzondere houten handgemaakte gouden baroklijst € 610,00 

Afdruk op dibond 60x90 cm met glansacrylaat incl. frame € 520,00 
Afdruk op dibond 70x100 cm met glansacrylaat incl. frame € 650,00 

Minialbum 20x20 cm: wij kiezen de mooiste foto’s voor je uit en maken het  
album ook voor je op, diverse uitvoeringen, vanaf € 55,00 

Foto in digitale vorm voor een afdruk op 9x13 cm  € 49,00 
Foto in digitale vorm voor een afdruk op 20x30 cm  € 98,00 
Foto in digitale form om zelf op groot formaat af te drukken  € 180,00 

* Overige formaten en materialen op aanvraag | Tarieven 2022
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