Prijslijst Fotoafdrukken
Nederlands Fotomuseum
Per 1 januari 2021

Digitale afdrukken
Webwinkel selectie
Losse afdruk
Opgeplakt op dibond
Opgeplakt met lijstprofiel
Klassiek ingelijst

€ 95,€ 150,€ 225,- / € 235,€ 250,- / € 260,-

Eigen keuze uit beeldbank
Losse afdruk
Opgeplakt op dibond
Opgeplakt met lijstprofiel
Klassiek ingelijst

€ 150,€ 200,€ 275,- / € 285,€ 300,- / € 310,-

Handafdrukken op barietpapier
Barietafdruk papiermaat ‘30x40’
Barietafdruk papiermaat ‘40x50’
Barietafdruk papiermaat ‘50x60’

€ 275,€ 325,€ 375,-

Barietafdruk van rol ‘60x60’
Barietafdruk van rol ‘60x90’
Barietafdruk van rol ‘80x80’
Barietafdruk van rol ‘80x100’

€ 425,€ 450,€ 475,€ 525,-

Barietafdruk rol panorama 100
Barietafdruk rol panorama 120
Barietafdruk rol panorama 150

€ 525,€ 575,€ 650,-

Licenties voor grootformaat/blow-ups
Kosten digitaal bestand
Licentie (muur grootte)

€ 80,€ 350,-
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Specificaties en formaten
Digitale afdrukken
losse print
papiermaat61x46 cm (hxb)
beeldmaat 40x40 cm (hxb)| max. 40x55 cm
Deze inkjetprint wordt afgedrukt op hoogwaardig en duurzaam
fotopapier: Innova Fibaprint Baryta 310 grams. De foto wordt afdrukt
met een witrand met de naam van de fotograaf.
opgeplakt
formaat 40x40 cm (hxb) | max 40x55cm
De inkjetprint wordt opgeplakt op dibond zonder witrand en aan de
achterkant voorzien van u-profiel rondom om mee op te hangen.
opgeplakt met lijstprofiel
lijstmaat 45x45 cm (hxb) | max 45 x 60cm
De inkjetprint wordt opgeplakt op dibond met een witrand van 2,5 cm
en rondom voorzien van een met hout gefineerde aluminium lijst (5
mm breed en 34 mm diep). Houtkleur naar keuze.
klassiek ingelijst
lijstmaat 45x45 cm (hxb)
beeldmaat 33x33 cm (hxb)| max. 33x50 cm
De inkjetprint wordt klassiek ingelijst met 1600 grams passe-partout
en museumglas. De inkjetprint wordt opgeplakt op dibond. De lijst is
een met hout gefineerde aluminium profiel (5 mm breed en 34 mm
diep). Houtkleur naar keuze.
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Specificaties en formaten
Handafdrukken op barietpapier
Met de hand afgedrukt in de donkere kamer op echt fotopapier: Ilford
Multigrade FB papier 255gsm. De naam van de fotograaf en het
negatiefnummer wordt vermeld met potlood op de achterzijde en de
afdruk krijgt een blindstempel van het museum. De afdruk wordt
altijd vervaardigd met een witrand van ca 1-2 cm
papier

beeld vierkant

Bariet 30x40

30,5 x 40,6 cm

28 x 28 cm

25 x 38 cm

Bariet 40x50
Bariet 60x60
Bariet 80x80
Bariet 80x100

40,6 x 50,8 cm
50,8 x 61,0 cm
80 x 80 cm
70 x 100 cm

38 x 38 cm
48 x 48 cm
80 x 80 cm
70 x 100 cm

32 x 48 cm
38 x 58 cm

Frits Rotgans

papier

panorama 100
panorama 120
panorama 150

100 cm breed
120 cm breed
150 cm breed

Beeld 6x17 negatief
1:3
30 x 100 cm
40 x 120 cm
50 x 150 cm

1:1

beeld liggend/staand

2:3

Beeld 9x17 negatief
1:2
50 x 100 cm
60 x 120 cm
75 x 150 cm

Licenties voor grootformaat/blow-ups
We maken voor deze toepassing een optimaal bestand vanaf het
negatief of dia ten behoeve van de ‘blow-up’. De bestandsgrootte
gaat uit van werkelijke formaat op 100dpi. Vermelde kosten zijn
indicatief; bij deze toepassing kan een vrijblijvende offerte vertrekt
worden.
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