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Mogelijkheden voor het organiseren van je foto’s (analoog en digitaal)
Adviseren, begeleiden, uitzoeken, sorteren, bewerken, backup, maken van fotoalbums, …

Intake gesprek € 75,00*
Iedere opdracht begin ik met een intake gesprek, dit kan bij voorkeur bij je thuis zijn of anders online.
Ik kom er tijdens het intake gesprek graag achter waar je tegenaan loopt, wat je doel is met de foto’s
(wanneer zijn jou foto’s op orde?) en hoe ik je kan helpen. 
Het intake gesprek is gratis wanneer je besluit om een van de pakketten af te nemen.

Hieronder staan de 3 standaard pakketten. Omdat het maatwerk is, kan ieder pakket aangepast 
of uitgebreid worden.

Pakket DIY - Do It Yourself (Ik help je op weg)               
€ 150,00*     
• Ik ga je helpen om er (eindelijk) mee aan de slag te gaan.
• We beginnen met een intake van 60-90 minuten.
• Binnen een week ontvang je van mij een plan van aanpak met tips en adviezen.
• Je gaat daarna zelf aan de slag met het verzamelen, ordenen, selecteren van je foto’s. Of met het
   maken van een fotoalbum.
• Voor vragen kun je mij altijd tussentijds mailen.

Pakket DWY - Do it With You (Laten we het samen doen) 
€ 450,00*   
• We gaan samen aan de slag!
• We beginnen met een intake van 60-90 minuten.
• Binnen een week ontvang je van mij een plan van aanpak met een duidelijk overzicht met wat we
   gaan doen. Daarna plannen we een datum om samen aan de slag te gaan.
   Je kan als je wil al iets voorwerk doen.
• We plannen 2 momenten van 3 uur in, datums en tijden in overleg.
• Tussentijds ontvang je huiswerk van mij waar je verder mee aan de gang kan.



Pakket DFY - Do it For You (Ik doe het graag voor je) 
€ 750,00*   
• Ik ga voor jou aan de slag!
• We beginnen met een uitgebreide intake van 90 minuten.
• Binnen een week ontvang je van mij een plan van aanpak met een duidelijk overzicht met wat ik
   voor jou ga doen. Ik kom de benodigde spullen bij je ophalen of je brengt het bij mij langs.
• Ik ga 10 uur lang voor jou aan het werk. Denk daarbij aan uitzoeken, sorteren, backup, bewerken
   van foto’s en/of het maken van fotoalbums.
• Ik hou je op de hoogte van de vorderingen en resultaten.

* Prijs is inclusief BTW voor particulieren en exclusief BTW voor zakelijke klanten.

Extra opties:
Prijs per uur op locatie/bij je thuis € 75,00
Prijs per uur bij mij thuis/op kantoor, als ik voor je aan het werk ga € 65,00

(Oude) foto’s bewerken/retoucheren, afhankelijk van de wensen, prijs vanaf € 20,00
(Kleine dingen wegwerken, (kleur)correcties, uitsnede aanpassen, vouwen/krasjes wegwerken.

Fotoalbums van een professionele kwaliteit
Album maken, prijs per uur € 65,00
Album formaat 15x15, 20 bladzijdes* € 24,00
Extra bladzijdes (spread 2 pagina’s) 15x15 album € 1,90
Album 20x20, 20 Bladzijdes* € 34,00
Extra bladzijdes (spread 2 pagina’s) 20x20 album € 2,00
Album 20x30, 22 Bladzijdes* € 43,00
Extra bladzijdes (spread 2 pagina’s) 20x30 album € 2,20
Album 30x30, 22 Bladzijdes* € 68,00
Extra bladzijdes (spread 2 pagina’s) 30x30 album € 3,00
*Prijzen zijn exclusief verzendkosten (€ 7,25)

Dia’s, losse foto’s en complete albums digitaliseren
Voor het inscannen van negatieven, fotorolletjes, dia’s, stapels losse foto’s en fotoalbums heb ik
geen prijzen beschikbaar. Ik werk hiervoor samen met andere bedrijven, neem hiervoor contact
met mij op, dan mail ik je de mogelijkheden.

Foto afdrukken en wanddecoraties
Uiteraard kan ik je ook advies geven over het afdrukken van foto’s of wanddecoraties. Neem 
daarvoor contact met mij op via mijn contactpagina, ik kom er zo snel mogelijk bij je op terug.
(Prijzen van diverse wandafdrukken staan op mijn website onder tarieven).

Ik ben een Apple gebruiker, maar kan ook overweg met microsoft/windows.


