
Prijslijst en shoot info 

Formaat Glans of mat prijs

13x18 13x13 2,95

15x22 15x15 3,45

20x30 20x20 7,95

Vergrotingen

30x45 30x30 16,00

40x60 40x40 29,50

50x75 50x50 35,00

60x90 60x60 50,00

70x105 70x70 60,00

Andere formaten op aanvraag

Canvas midden kwaliteit maar ook een mooi canvas

20x30 32,50

40x40 50,00

40x60 62,50

50x70 75,00

60x60 87,50

60x90 95,00

80x80 115,00

90x120 142,50

90x160 147,50

Andere formaten op aanvraag

Canvas beste kwaliteit 
Een document voor later

30x30 67,50

30x40 78,00

40x40 90,00

40x60 110,00

50X50 117,50

50X70 139,00

60x60 142,50

60x90 180,00

70x70 170,00

70x100 200,00

80x80 210,00



Porto en verzendkosten 

Foto Peet rekent altijd de porto en verzendkosten door naar de klant. 
Vanaf 3,50 tot 12,50 voor grote formaten en/of canvas 

Prijzen van prachtige wanddecoratie/ acryl 

Afdrukken zijn op FUJI DP 11 Glossy fotopapier 
Verschillende maten kunnen worden geleverd. 

Andere formaten op aanvraag zoals ook de ophangprofielen en afstand-houders. Dit verschilt per maat. 

Uw foto wordt rechtstreeks geprint achter het acryl, waardoor uw foto weer helemaal tot leven komt. Het 
kristalheldere acrylglas geeft uw foto een prachtige dieptewerking. Elk detail komt schitterend naar voren. 
Acryl geeft uw foto een diepe, glanzende, krachtige uitstraling. Tegelijkertijd biedt het 3 mm dikke, 
breukbestendige plexiglas uw foto een natuurlijke UV-bescherming, verhoogt de intensiteit van de kleuren en 
beschermt tegen verkleuring.  
Het verschil met een echte fotoafdruk achter acryl is dat uw foto nu achter het acryl wordt geprint (in 
spiegelbeeld) met een laserprinter. Het acryl wordt eerst ook wit gemaakt, zodat ook de witte delen in de foto 
zichtbaar zijn en een kleurecht resultaat gegarandeerd kan worden.  
* Een directdruk achter acryl oogt net iets matter dan een echte fotoafdruk achter acryl.  
Foto op hout is ook mogelijk. Prijzen op aanvraag. 

Verschillende shoots 

Studiofotografie 

Voor portretten, newborn, kinderen en kleine gezinnen is mogelijk in mijn eigen kleine studio/atelier achter mijn huis aan de 
Hikspoorsstraat 36 te Helmond. 
Met grotere aantallen gaan we buiten foto's maken of bij u thuis of op een andere locatie naar keuze. 

Op locatie of in eigen huis 

Lekker ongedwongen op eigen grond en/of omgeving. De kinderen hebben leuke slaapkamers. Altijd leuk om die met de 
achtergrond mee te betrekken in enkele foto's. Zo wordt ook dit als een document professioneel vast gelegd voor later. Wat u 
gefotografeerd wil hebben wordt dan vastgelegd in beeld. 

Alle foto's die u besteld krijgt u in het klein met Foto Peet (zie foto hier boven) erop aangeboden voor op Facebook en ander 
Social Media te plaatsen. Uiteraard alleen met mijn logo en naam vermeld ivm de copyright protected. Het is verboden om 
zonder toestemming, logo en/of naamsvermelding op internet te plaatsen. 

Prijs van een normale fotoshoot in de studio of op locatie met bestellen van foto's enz. 

90x90 255,00

Andere formaten op aanvraag

Formaat 3 mm ongepolijst 3 mm acryl met 
dibond

10 mm acryl met 
dibond

Direct druk op 
acryl

20x20 43,75 54,50 86,75 24,95

30x30 52,60 70,00 115,00 45,00

40x40 70,00 112,50 152,50 55,00

40x60 140,00 200,00 345,00 75,00

50x50 100,00 145,00 245,00 80,00

60x60 150,00 200,00 330,00 100,00

60x90 195,00 280,00 470,00 135,00

70x105 235,00 340,00 570,00 145,00



1 persoon     45,00 euro voor een half uur. 
Tot 5 personen    60,00 euro voor 3 kwartier 
Tot 10 personen    75,00  euro voor 1 uur 

Meerdere personen en ook apart  Prijs in overleg 

De locatie is wel binnen 5 km afstand. Anders wordt er per kwartier 15,00 euro aan tijd en benzine  bijgeteld 

Kosten voor een locatie shoot incl. 15 digitale bestanden: 

1 persoon     125,00 euro 
tot 5 personen    140,00 euro 
tot 10 personen    155,00 euro 

Meer dan 10 en personen apart  prijs in overleg 

Wilt u meer digitale bestanden dan zijn de kosten 5,00 euro per foto extra. 

Bewerken van foto's enz. 
De  prijs is incl. de bewerkingstijd van de foto's. Hiervoor wordt u achteraf niets extra voor berekend. Het bewerken van de foto's 
kost ook tijd. Bijvoorbeeld voor 1 uur fotograferen dan ben je ook 1 uur bezig met bewerken en een weblink aanmaken voor de 
foto's te bekijken, bestelling enz. enz. 

Kleine puistjes en oneffenhedenenz.   gratis 
Huid bewerken van gezicht    1,50 euro per foto 
Huid bewerken van gezicht en handen   2,00 euro per foto 
Hollywood uitstraling op de foto    3,50 euro per foto 

Bij naaktfotografie kunt u ook kiezen om bij verschillende  
foto’s de huid geheel te laten bewerken.  
De kosten daarvoor zijn     2,50 euro per foto. 

Hoe werkt het 

Na de shoot krijg u een wachtwoord aangeboden per mail  die u via de site kan invullen  via de knop informatie/klantfoto’s, waar 
u geeft uw eigen wachtwoord in en kunt de foto’s bekijken en bestellen. U heeft daar 2 weken de tijd voor. U besteld via de 
bestellijst die op de site staat , u ontvangt een factuur per mail. Wanneer de betaling is ontvangen door Foto Peet dan krijgt u de 
foto’s binnen 5 werkdagen per post naar u toegezonden. Of de digitale foto’s worden per wetransfer aangeboden. 

Heeft u door omstandigheden geen tijd om de foto's uit te zoeken dan geeft u dat even door dan worden er nog eens 2 weken aan 
toegevoegd zodat u genoeg tijd heeft om de foto's wel uit te zoeken. U begrijpt, dat als er achter mijn website teveel verborgen 
web-linken komen te staan  (die onderhanden zijn), dat mijn website dan erg traag wordt om foto's te bekijken. Graag dus zeker 
binnen 4 weken de foto's te bestellen om dit te voorkomen waarvoor mijn hartelijke dank. 

Er wordt gefotografeerd in ruwe (RAW) bestanden en elke shoot heeft ook een bewerkingstijd nodig voor de foto's daarna. Deze 
bewerkingstijd van de foto's zit incl. bij de prijs van de shoot. 

Naaktfotografie en zwangerschapsfotografie  
kosten voor een shoot zijn 75,00 euro incl. 1x A4 formaat. 

Huwelijk, jubileum en bedrijfsfotografie 
Als ook uitvaart fotografie. 

De eerste 3 uren kosten samen 350,00 euro. De volgende uren zijn 85,00 euro per uur. 
Wilt u alleen de foto's digitaal of wilt u dat Foto Peet een album maakt? Er zijn verschillende voorbeelden van albums om die te 
bekijken. Onder het genot van een kopje koffie leg ik het graag aan u uit. 

Cadeaubonnen: 

U levert mij een digitale foto aan van diegene waar de bon voor bestemd is. Ik maak dan een persoonlijke cadeaubon. Hiermee 
kunt u iemand verrassen met een besteding van een geldbedrag aan een shoot, foto's en/of canvas. Als u een foto heeft 
doorgestuurd dan zal ik een mooie cadeaubon maken wat passend is voor het cadeau. 
De cadeaubon blijft een jaar geldig. 

Fotobewerkingen van oude foto’s 

Heeft u een oude foto die u graag wil laten bewerken en vergroten omdat deze u zeer dierbaar is? Foto Peet kan deze voor u in 
orde maken. Na het zien van de foto wordt er een prijs afgesproken. 




