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PRIJSLIJST   2013   STUDIO FOTOGRAFIE

DUIDELIJK & COMPLEET, alle prijzen zijn ALL-IN.

STUDIO COMPLEET   
€ 60,-
Compleet Arrangement inclusief Foto's
Groep of 1Persoon: Als groep samen & ook apart + 
combinaties onderling.
Studio Tijdsduur: ± 45 minuten
Studio gebruik: Zo'n 50 foto's worden gemaakt in onze Studio!
Resultaten direct bekijken: Na afloop in de Studio direct op PC 
keuze-foto's bekijken.
Inbegrepen Foto's die je ontvangt: 4 foto's, formaat: 10x15cm 
of 2 foto's, formaat: 13x18cm of 1 foto, formaat: 20x30cm. 

STUDIO COMPLEET  PLUS
€ 90,-
Compleet Arrangement idem als Studio Compleet
Op Locatie: + Buiten op Lokatie, lokaal.
Incl. Meeneembare Studio, incl. MPV. Kan ook als 'Trash-The-
Dress' Fotosessie)

STUDIO GRAND & MAKEOVER
€ 145,-
Compleet Arrangement inclusief Foto's met Visagie & 
Haarstyling-sessie inbegrepen 
(zie V&H Arrangement: Visagie & Hairstyling Compleet)
Groep of 1Persoon: Als groep samen & ook apart + 
combinaties onderling.
Studio Tijdsduur: ± 1,5 uur (Fotografie: ± 45 min., V&H: ±45 
min.)
Studio gebruik: Zo'n 60 foto's worden gemaakt in onze Studio!
Resultaten direct bekijken: Na afloop in de Studio direct op PC 
keuze-foto's bekijken.
Inbegrepen Foto's die je ontvangt: 8 foto's, formaat: 10x15cm 
of 4 foto's, formaat: 13x18cm of 2 foto's, formaat: 20x30cm.

STUDIO iMAGIC
€ 250,-
Compleet Arrangement inclusief Foto's met Fotografie naar 
keuze, Avond-/Galajurk aan (naar keuze) en inclusief 2x 
Complete Visagie&Hairstyling Makeover
Groep of 1Persoon: Als groep samen & ook apart + 
combinaties onderling.
Studio Tijdsduur: ± 2 uur (Fotografie: ± 45 min, V&H: ± 1 
uur.)
Studio gebruik: Zo'n 80 foto's worden gemaakt in onze 
Studio!
Resultaten direct bekijken: Na afloop in de Studio direct op 
PC keuze-foto's bekijken.
Inbegrepen Foto's die je ontvangt: 12 foto's, formaat: 
10x15cm of 6 foto's, formaat: 13x18cm of 3 foto's, 
formaat: 20x30cm.

WERKWIJZE:

StudioFotografie helemaal naar jullie wens & stijl. 
(Bestanden online via FTP als gratis optie, retoucheren indien
gewenst,). DHS = SUPERgenieten !

Het door u gewenste dag&tijdstip plant u eenvoudig in door 
ons een email te sturen of geef ons even een belletje, zodat 
we deze in onze agenda direct kunnen inplannen.
DreamHouse Studio gebruikt KODAK PROFESSIONAL 
produkten en maakt gebruik van de laatste technologische 
ontwikkelingen en materialen.

Q&A foto's: Na 1 dag zijn de bestelde foto's (tot A4 formaat) 
al terug van het Lab. Voor het formaat 30x45cms duurt het 2
dagen. (Groter dan A3 is afhankelijk van de weekdag, dit 
bellen we altijd direct door met het lab).

Onze CANVAS prijslijst vindt je eenvoudig ook online 
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PRIJSLIJST   2013   ACCESSOIRES & MEER UITBREIDINGEN

FOTO BIJ-/NABESTELLEN
€ 3,00
Formaat:   1 x 10x15 cms
Opgave: eenvoudig doorgeven via Online formulier, per email, 
via telefoon of in de winkel

FOTO BIJ-/NABESTELLEN
€ 6,00
Formaat:   1 x 13x18 cms
Opgave: idem

FOTO BIJ-/NABESTELLEN
€ 12,00
Formaat:   1 x 20x30 cms
Opgave: idem

FOTO BIJ-/NABESTELLEN
€ 24,00
Formaat:   1 x 30x45 m 
Opgave: idem

FOTO BIJ-/NABESTELLEN
€ 6,00
Formaat:   1 x 13x18 m 
Opgave: idem

UITDEEL-FOTO-KAARTEN
€ 1,25
Formaat:   1 x 10x20 m 
Afname: Prijs per stuk,afname min. 75 stuks
Past in envelop-formaat: “C6/C5”  114 x 229  A4 'long' 
gevouwen → een derde A4 (volgens DIN 678)  of groter
Inclusief: opmaak naar keuze, widescreen aanpassing & text, 
afdruk-tijd: ±2 uur,    excl. envelope

DIGITAAL ONLINE ALBUM
€ 25,00
Formaat:   Web-formaat 768 pixels breed 
Gebruik: Na Trouwdag gemaakte foto's  in een Online Digitaal 
blader-boek in besloten folder van zo'n 30 foto's via 
email-Link (gedurende 2 maanden online) 

FOTOLIJST
€ 175,00
UNIEK !  (Groot-formaat exclusieve Lijsten ) vraag ernaar in 
de winkel

RECEPTIESCROLL
€ 60,00
UNIEK !  bekijk de voorbeelden in de winkel
afdrukduur: ±2 weken

UITLEG:

Professionele (na)bewerking van alle bestanden; hiertoe 
behoren voornamelijk  belichtingscompensatie, aanpassing 
van witbalans, aanpassing van dynamisch bereik, 
fijnafstemming van tooncurvekarakteristieken en 
verwerkingsopties. 
Hiermee zijn onze foto's Perfect en voor jou direct bewerkings-
en fotoalbum-klaar.

DUIDELIJK & COMPLEET: alle prijzen zijn All-In, Digitaal-
ontwerp gebeurt onder jullie regie, wij regelen alles of je laat 
alles aan ons over.

Q&A kledingtip: Er zijn qua kleding niet echt bijzonderheden, 
het enige waar we vragen op te letten is 
niet echte zwarte versus witte kleding te dragen. De kleuren 
mogen gerust verschillen, zolang het maar
niet extreem is hoor. ;-)

Standaard Service: U bent geheel vrij om eigen Fotolijsten aan
te leveren in onze winkel en dan is het door ons inlijsten 
inbegrepen als optie.
Plastificeren is tevens inbegrepen als optie:, in de winkel 
hebben we een vergelijk-bord voor u klaarstaan.

Zolang er tijd beschikbaar is worden er geen extra kosten in 
rekening gebracht.

Backup Service: Alle foto's zijn ge-Backup'ed en blijven altijd 
ter beschikking voor jullie, extra CD/DVD is gratis.

DHS VERANTWOORD: 
De productie van Metallic foto's is zeer milieuverontreinigend dus 
wij promoten deze stijl niet, echter desondanks blijft dit mogelijk.
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