
Prijslijst Fotografie Jos Droog
De werkwijze en prijzen van fotografen lopen sterk uiteen. 
Wij zijn graag helder over onze prijzen. Niet elke fotograaf is dit. 

Zorg ervoor dat je wanneer je een fotograaf zoekt je zowel de prijzen van afdrukken 
als de opnamekosten goed vergelijkt. 

Foto's

Onze foto's worden afgedrukt op hoogwaardig fotopapier en dit kan zowel glanzend 
als mat. Al onze foto's worden in eigen huis afgedrukt zodat wij de gewenste 
kwaliteit altijd kunnen garanderen.

Wij bieden standaard drie kleurtinten aan. Kleur, zwart-wit en Chrome.
Chrome is een warme bruin-tint. Wij gebruiken deze tint als modern alternatief voor 
sepia. 

Het is uiteraard ook mogelijk om effecten zoals selectieve kleuren te realiseren. 
Vraag hierna tijdens de opnamesessie.

Formaat Kleur Zwart-wit Chrome

10x10cm € 5,50 € 6,50 € 7,50

13x13cm € 5,50 € 6,50 € 7,50

15x15cm € 7,50 € 8,50 € 9,50

20x20cm € 12,50 € 13,50 € 14,50



Vergrotingen
Onze vergrotingen worden gedrukt op een zijdeglans papier, dit voorkomt het vormen 
van drukplekken op het glas wanneer de foto wordt ingelijst.

Daarnaast worden al onze vergrotingen opgeplakt geleverd. Dit wil zeggen dat de 
foto op een 2mm dikke zuurvrije polyethyleen plaat geplakt wordt. Hierdoor gaat de 
foto nooit bobbelen in de fotolijst.

Formaat Kleur Zwart-wit Chrome

30x30cm € 35,00 € 37,50 € 40,00

40x40cm € 52,50 € 55,00 € 55,00

50x50cm € 65,00 € 67,50 € 70,00

60x60cm € 82,50 € 87,50 € 92,50

Canvas

Al onze canvassen worden op 45mm brede en 20mm hoge frames geplaatst en zijn 
door deze brede latten extra stevig. 
Bij het opspannen van de canvassen zorgen wij, in tegenstelling tot veel andere 
bedrijven, ervoor dat de vouw aan de onder en bovenkant komt te zitten. Dit geeft een 
mooier resultaat.

Onze frames hebben een geïntegreerd ophangsysteem, hierdoor komt het doek 
volledig vlak tegen de muur te hangen.  

Formaat Kleur Zwart-wit Chrome

30x30cm € 52,00 € 57,00 € 62,00

40x40cm € 77,00 € 82,00 € 87,00

50x50cm € 94,00 € 99,00 € 104,00

60x60cm € 119,00 € 124,00 € 129,00

70x70cm € 136,00 € 141,00 € 146,00

80x80cm € 162,00 € 167,00 € 172,00

90x90cm € 204,00 € 209,00 € 214,00

100x100cm € 246,00 € 251,00 € 256,00



Brushed aluminium

Formaat Kleur Zwart-wit Chrome

40x40cm € 99,00 € 104,00 € 109,00

50x50cm € 133,00 € 138,00 € 143,00

60x60cm € 171,00 € 176,00 € 181,00

70x70cm € 210,00 € 215,00 € 220,00

80x80cm € 256,00 € 261,00 € 266,00

90x90cm € 304,00 € 309,00 € 314,00

100x100cm € 353,00 € 358,00 € 363,00

Digitale downloads

Het is bij ons ook mogelijk om de foto's als download te bestellen. 
Omdat wij het belangrijk vinden dat de kwaliteit van een afdruk goed is, kunnen wij 
dit alleen garanderen als wij de afdruk zelf maken. 
Het downloaden van de bestanden is daarom alleen mogelijk in een lagere resolutie. 

Deze bestanden zijn goed te gebruiken op websites zoals Facebook en Twitter. 

Downloads zijn mogelijk vanaf €4,95

Albums en overige producten

Wij bieden nog meer producten aan zoals Albums, foto op hout en meer. 
Kijk hiervoor op deze pagina.

http://www.fotojosdroog.nl/gallery/klantengallerij/product-voorbeelden

