
 

 

 

 

 
 
 
 
 

Informatie betreffende het afdrukken van jullie afgekochte bestanden.  
 
Op de USBstick staan de bestanden die wij hebben gefotografeerd. Wil je hier graag afdrukken van: 
wij bieden 2 verschillende mogelijkheden. 
 

 Je kan de meegeleverde nabestellijst invullen en deze bij ons inleveren. 
Dan zullen wij er voor zorgen dat het als vakprint wordt geprint. De prijzen staan hieronder 
vermeld. 
Nabestelprijzen vakprintprijzen:     Prijzen PVC (dit kost het   

          extra) 
10x10/15   € 1,30 
13x13/18   € 1,95 
15x15/20   € 2,90 
20x20/28   € 5,50     € 4,50    

   
30x30/40   €   9,05    € 10,00 
40x40/50   € 15,95    € 14,50 
40x60    € 17,95    € 17,00   
50x50/60   € 19,95    € 19,50   
60x60/80   € 32,50    € 25,50   
70x70/100   € 45,00    € 33,00 

Grotere en aparte formaten: prijs op aanvraag 
 

 Of je kunt via onze site www.fotokuipers.nl en dan printservice het printprogramma photo 
and book downloaden en je bestelling bestellen dan worden de foto’s bij ons in de winkel 
geprint in een mooie amateurkwaliteit. Daar kun je de foto’s dezelfde dag nog ophalen. Je 
kunt ook de cd/dvd meenemen naar de winkel en daar uitzoeken welke je hebben op welk 
formaat en wordt het ook meteen geprint. 
Op onze site staan de prijzen vermeld. 

 
Het opplakken op pvc: 
Verder adviseren wij bij het bestellen van foto’s vanaf  20/28: de foto’s op te laten plakken. 
Opplakken heeft als groot voordeel dat je foto altijd mooi strak in de lijst zit en niet gaat bobbelen. 
Het opplakken kun je het beste aangeven d.m.v. een * achter de vergroting te zetten op de bestellijst. 
 
Prijzen van canvas afdrukken: 
 
30x30  € 30,00    30x40  € 35,00 
40x40  € 40,00    40x50  € 45,00 
50x50  € 50,00    50x60  € 55,00 
60x60  € 60,00    60x80  € 75,00 
70x70  € 80,00    70x100 € 100,00 
Grotere en aparte formaten: prijs op aanvraag 
 
Daarnaast zijn er nog vele andere printmogelijkheden zoals hout en dibond 

 

WINKEL; 
De Eglantier 308 
7329 DJ APELDOORN 
tel. 055-5425200 
digitaal@fotokuipers.nl 

 
STUDIO; 
Sutton 3 
7327 AB APELDOORN 
tel. 055-5349898 
studio@fotokuipers.nl 

http://www.fotokuipers.nl/
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