
prijslijst fotografie

datum
januari 2021

fotosessie
90 euro incl. 2 foto's van 13x19 cm en 1 foto van 20x30 cm.
Een fotosessie is op locatie en duurt ongeveer een uur (max. 2 personen, ieder extra 
persoon = 50 euro). Je krijgt een link naar een pagina van studiomoni.nl gemaild. Op de site 
kun je de foto's (± 10 stuks) bekijken en via de mail bestellen. 

bestellingen 
formaat (in cm)       prijs op papier       
foto 13x19 of 13x13        
foto 20x30 of 20x20        
foto 30x45 of 30x30         
foto 40x60 of 40x40        
foto 50x75 of 50x50        
foto 60x90 of 60x60
foto 70x105 of 70x70
foto 76x115 of 76x76

digitale bestanden
kosten 36 euro per stuk
Je ontvangt een foto van hoge resolutie die je kunt gebruiken voor drukwerk op ieder 
formaat.

korting
Bij iedere (na)bestelling van meerdere foto's op hetzelfde formaat van dezelfde opname, 
betaal je 1 keer het volledige bedrag zoals hierboven staat vermeld, maar voor de rest van 
de bestelling geldt 50% korting. Bijvoorbeeld je wilt een foto 3 keer in het formaat 
13x19cm, dan betaal je 1 keer 10,00 euro en 2 keer 5,00 euro. 
Dit kan alleen als de bestelling in 1 keer wordt geplaatst en geldt alleen voor foto's op 
papier met formaat 13x19cm en 20x30 cm. 

copyright
Foto’s uit particuliere- en bedrijfsreportages kunnen door Studio Moni gebruikt worden voor 
eigen promotiedoeleinden op internet en drukwerk. Ik zal jouw toestemming hiervoor 
vragen. 
Studio Moni zal de foto’s uit reportages niet zonder toestemming voor andere doeleinden 
gebruiken.
Het copyright van het foto- en beeldmateriaal op de site ligt bij Studio Moni. Je mag het 
fotomateriaal op de site alleen gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. 
Je mag het materiaal niet publiceren, dupliceren of anderszins aan anderen verspreiden 
zonder voorafgaande toestemming van Studio Moni. Je mag het materiaal op geen enkele 
manier wijzigen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Studio Moni.
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De prijzen van de  
foto's zijn in euro en 
inclusief BTW. Deze 
prijslijst is geldig tot 
1 januari 2022. Aan 
deze prijslijst kunnen 
geen rechten 
worden ontleend.


