
 
 
 
 
 
Prijzen bedrijfsfotografie  
 
 
Bedrijfsreportage Small € 375,= 
* De fotograaf is 3 uur voor u aan het werk. 
* Op een door u gekozen gewenste lokatie. 
* Vanaf Son en Breugel is 30 km reisafstand inbegrepen, daarna betaalt u € 0,25 per kilometer 
  reiskostenvergoeding. 
* 10 foto's op formaat 10x15 cm op resolutie 300dpi (hoge resolutie).  
* Extra foto's € 15,= per stuk.  
* Foto's worden afgeleverd zonder logo. 
* Foto's worden afgeleverd incl optimalisatie. 
* Foto's zijn rechtenvrij voor uw eigen bedrijf te gebruiken in aangeleverd beeldformaat. U mag hier  
  zelf geen beeldbewerkingen op toepassen.   
* Prijzen zijn excl BTW. 
 
Bedrijfsreportage Medium € 550,= 
* De fotograaf is 4,5 uur voor u aan het werk. 
* Op een door u gekozen gewenste lokatie. 
* Vanaf Son en Breugel is 30 km reisafstand inbegrepen, daarna betaalt u € 0,25 per kilometer 
  reiskostenvergoeding. 
* 20 foto's op formaat 10x15 cm op resolutie 300dpi (hoge resolutie).  
* Extra foto's € 15,= per stuk.  
* Foto's worden afgeleverd zonder logo. 
* Foto's worden afgeleverd incl optimalisatie. 
* Foto's zijn rechtenvrij voor eigen bedrijf te gebruiken in aangeleverd beeldformaat. U mag hier zelf  
  geen beeldbewerkingen op toepassen.   
* Prijzen zijn excl BTW. 
 
Bedrijfsreportage Large  € 675,= 
* De fotograaf is 6 uur voor u aan het werk. 
* Op een door u gekozen gewenste lokatie. 
* Vanaf Son en Breugel is 30 km reisafstand inbegrepen, daarna betaalt u € 0,25 per kilometer 
  reiskostenvergoeding. 
* 30 foto's op formaat 10x15 cm op resolutie 300dpi (hoge resolutie).  
* Extra foto's € 15,= per stuk.  
* Foto's worden afgeleverd zonder logo. 
* Foto's worden afgeleverd incl optimalisatie. 
* Foto's zijn rechtenvrij voor eigen bedrijf te gebruiken in aangeleverd beeldformaat. U mag hier zelf  
  geen beeldbewerkingen op toepassen.   
* Prijzen zijn excl BTW. 
 
Wilt u meer dan 6 uur van mijn foto expertise gebruik maken,  
vraag dan een passende offerte aan, via info@mfoto.nl of bel me op 06-19449288 
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