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INFORMATIE - Particulieren 
 
 

Informatie mogelijkheden 
Hierna kunt u meer informatie vinden over de diverse mogelijkheden voor uitwerken en 
printen van opnames gemaakt tijdens Studio-sessies of fotoshoots op locatie. 
 
Er zijn veel combinaties van mogelijkheden. 
In de studio zijn veel voorbeelden van de technieken en afwerking te zien. 
 
STUDIO ART, PRO-PRINT en FINE ART PRINT producten zijn altijd  
inclusief de uitgebreide digitale techniek voor uitwerking van een portret*) 
 
STUDIO ART producten zijn compleet afgewerkt en “ophang-klaar” 
PRO-PRINT en FINE ART PRINT producten zijn klaar om ingelijst te worden, met of 
zonder passe-partout.  
FOTOSTUDIO adviseert graag over mogelijkheden om de foto optimaal tot zijn recht te 
laten komen. Dat kan een eenvoudige standaardlijst zijn of een lijst op maat, met een 
afwerking geheel naar uw eigen smaak en passend bij het interieur. 
 

Naast de diverse mogelijkheden van de STUDIO ART producten is ook een serie premium 
producten mogelijk in de GALLERY ART uitvoering. 
GALLERY ART producten onderscheiden zich door een verfijnde uitvoering waardoor de foto’s 
nog mooier tot hun recht komen. 

MUSEUM ART betreft producten, waarbij de allerhoogste eisen worden gesteld aan 
presentatie en duurzaamheid.  
 
 
 
 
 
 
 
*)  Voor dubbelportretten en groepen geldt een toeslag voor de extra bewerkelijkheid 
 
 
FOTOSTUDIO 155 is aangesloten bij DuPho – Dutch Professional Photographers en 
werkt volgens de gedragscode van deze beroepsorganisatie voor vakfotografen. 
 
FOTOSTUDIO 155 geeft 10 jaar onvoorwaardelijke kwaliteitsgarantie op de geleverde 
producten. 
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DIGITALE TECHNIEK   
 

Digitale Techniek Colormanagement 

– 

 

 

Digitale techniek / Post-Processing: 

Opnames worden met High-End studio camera’s gemaakt in RAW-formaat. 
Deze opnames bieden een 14-bits kleurbereik. Hierdoor kan een goede detaillering en juiste 
kleurweergave worden bereikt. Soms worden de RAW-files apart ontwikkeld op de hoge lichten 
en schaduwen en drie uitwerkingen gecombineerd tot één optimaal bestand. 

De hele “Workflow” is colormanaged; van camara-profielen en gecalibreerde monitors tot op de 
printer geprofileerde papiersoorten. 
Zelfs de verlichting in de werkruimte is uitgevoerd met 5500K TRUE-LIGHTtm verlichting. 

Het definitieve beeld wordt exact afgestemd op de gebruikte printmaterialen of geoptimaliseerd 
voor beeldschermgebruik (en snel laden op websites). 

 

 
 
Retouche / Montages 
De bewerkelijkheid is afhankelijk van het formaat en de soort afbeelding. Bij groepen 
worden diverse opnames gecombineerd, zodat van iedereen de beste opname wordt 
gebruikt. Het vereist veel precisie om dit onzichtbaar te monteren. 
Bij alle STUDIO ART producten is naast de hoogwaardige digitale techniek de retouche 
altijd inbegrepen. Over retouche wordt altijd vooraf overlegd. 
STUDIO ART producten zijn inclusief digitale techniek voor een portret. 
Voor dubbelportretten en groepen geldt een toeslag voor de extra bewerkelijkheid. 
De meerprijs is in bovenstaande tabel aangegeven.  
  

30/40 - 40/60 50/50 - 50/75 60/60 - 60/90 70/70 - 70/90 80/80 - 80/120

Portret      €   50,-*)     €   75,-*)      € 100,-*)      € 125,-*)       € 150,-*)

Dubbelportret  + €   25,-  + €   50,-  + €   50,-  + €   75,-  + €   75,-

Groep t/m 5  + €   50,-  + €   75,-  + €   75,-  + €  100,-  + €  100,-

Groep 6-10  + €  125,-  + €  125,-  + €  125,-  + €  125,-  + €  125,-

Groep 11+  + €  100,-  + €  100,-  + €  125,-  + €  125,-  + €  125,-
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STUDIO ART - CANVAS 
 

Canvas print Frame 2 cm of breder Baklijst + schaduwvoeg 

 – 
 

 

Prijsvoorbeelden - Portret print op canvas 

 

 

Productinformatie: 

Classic Fine Art Canvasprints worden met 12 pigment inkten geprint op 340 grams 
materiaal en 3x gevernist. Standaard loopt de print aan de randen door. 

Tevens is levering in baklijst een mooie mogelijkheid voor een randafwerking. 

Naast standaardkleuren wit of zwart, zijn er diverse andere kleuren mogelijk of kan 
worden ingelijst met een lijst naar keuze. 

 

Prijzen zijn inclusief uitgebreide digitale techniek en retouches (in overleg)  
Voor dubbelportretten en groepsfoto’s, zie prijsinformatie bij Digitale Techniek. 
  

X 40 cm X 50 cm X 60 cm X 70 cm X 80 cm

30 150€    50 230€  60 280€  70 340€    80 420€   

40 165€    60 245€  70 300€  80 380€    90 435€   

50 175€    70 240€  80 288€  90 395€    100 460€   

60 200€    75 265€  90 310€  100 415€    120 530€   
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STUDIO ART – DIBOND 
 

Montage op DiBond Frame achterzijde RVS-montage 

 
– 

 

 

Prijsvoorbeelden – Fine-Art Portret print op dibond*) 

 

 

Productinformatie: 

Fine-Art Print op dibond wordt met pigment inkten geprint en gemonteerd op dibond 
plaatmateriaal afgewerkt met een beschermlaag (glans, mat of structuur). 

De afbeelding komt ca 1 cm vrij van de wand waardoor een mooie separatie met de 
ondergrond wordt bereikt. 

Voor de afwerking zijn diverse mogelijkheden 

• Aluminium frame of spiegelplaat (kleinere formaten) 

• Boorgaten met b.v. RVS-afstandshouder 

• Frame rondom of baklijst 

 

Prijzen zijn inclusief uitgebreide digitale techniek en retouches (in overleg)  
Voor dubbelportretten en groepsfoto’s, zie prijsinformatie bij Digitale Techniek. 
  

X 40 cm X 50 cm X 60 cm X 70 cm X 80 cm

30 235€    50 360€  60 475€  70 600€    80 735€   

40 250€    60 400€  70 525€  80 650€    90 800€   

50 290€    70 555€  80 575€  90 705€    100 860€   

60 325€    75 460€  90 615€  100 760€    120 975€   
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STUDIO ART – PLEXIGLAS 
 

Plexiglas + Dibond Frame achterzijde Speciale randafwerking 

 

– 
 

Prijsvoorbeelden – Fine-Art Print + Plexiglas + DiBond*) 

 

 

Productinformatie: 

Fine-Art Print + Plexiglas + DiBond is een zeer hoogwaardige afwerking 12-kleuren 
pigmentprint, voorzien van de beste kwaliteit UV-werend plexiglas Door verlijming 
achter plexiglas ontstaat een fraaie dieptewerking die de kleuren versterkt. 

Standaard wordt 3mm glanzend plexiglas gebruikt, maar tot 6mm kan ook. 
Ook anti-reflex is mogelijk. Hierbij wordt maximaal 3 mm plexiglas toegepast. 
Gecoat/ontspiegeld TruLifetm museum-acrylaat is mogelijk als GALLERY ART 

De afbeelding komt ca 1 cm vrij van de wand waardoor een mooie separatie met de 
ondergrond wordt bereikt. 

Voor de afwerking zijn diverse mogelijkheden 

• Aluminium frame of spiegelplaat (kleinere formaten) 

• Boorgaten met b.v. RVS-afstandshouder 

• Frame rondom of baklijst 

 

Prijzen zijn inclusief uitgebreide digitale techniek en retouches (in overleg)  
Voor dubbelportretten en groepsfoto’s, zie prijsinformatie bij Digitale Techniek. 
  

X 40 cm X 50 cm X 60 cm X 70 cm X 80 cm

30 265€  50 455€    60 605€     70 775€        80 975€      

40 320€  60 515€    70 675€     80 860€        90 1.065€   

50 345€  70 555€    80 745€     90 940€        100 1.150€   

60 370€  75 600€    90 810€     100 1.010€     120 1.325€   
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GALLERY ART 
 

Productinformatie: 

Naast de diverse mogelijkheden van de STUDIO ART producten is ook een serie 
premium producten mogelijk in de GALLERY ART uitvoering. 
Dit zijn producten die zich onderscheiden door een verfijnde uitvoering waardoor de 
foto’s nog mooier tot hun recht komen. 

Ondanks dat het hier premium-producten betreft, is soms juist eenvoud als kenmerk 
van het ware de beste keuze. Daardoor valt de extra investering uiteindelijk toch mee. 

 

De afwerking in deze categorie is zeer geschikt in combinatie met prints op Fine-Art 
papier van b.v. Hahnemühle of Canson.  
Ook zijn hoogwaardige Dye-transfer uitvoeringen mogelijk. 
 

Dit zijn producten van topklasse leveranciers in Nederland en Europa en de V.S. 
In de studio kan aan de hand van voorbeelden worden geadviseerd over de 
mogelijkheden. 

 

 

MUSEUM ART 
Zeer hoogwaardige toepassingen waarbij formaat en uitvoering in overleg worden 
bepaald. 

Dit betreft producten van Museum kwaliteit, waarbij de allerhoogste eisen worden 
gesteld aan presentatie en duurzaamheid. 

Te denken valt aan afwerking, RagMat passe-partouts, bijzondere lijsten en 
bescherming met gecoat UV-werend Museumglas of Acrylaat. 

Deze producten horen tot de hoogste prijsklasse.  
Door de goede contacten van FOTOSTUDIO 155 met diverse leveranciers zijn hier 
toch vaak schitterende mogelijkheden te realiseren binnen een acceptabel budget. 

 

Alle STUDIO, GALLERY en MUSEUM ART producten worden compleet geleverd. 
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PRO-PRINTS 
  

Pro-Papiersoorten High-End Printers Colormanagement 

 

– 
 

 
 
Pro-Prints worden uitgevoerd op hoogwaardige papiersoorten van in lustre mat of glans. 
Prints worden gemaakt met 12 pigment inkten of uitgevoerd als Lambda prints. 
Prijzen zijn inclusief digitale techniek voor uitwerking van één portret. 
Extra afdrukken t/m 30x35 cm kunnen worden geleverd als budget print  
Budget print: 13/13-18: € 7,50     15x15-20: € 10,-     20x20-29: € 12,50     30x30-35: € 17,50). 

Formaten vanaf 30 cm worden gemonteerd op polystyreen plaat geleverd. 
 

FINE ART PRINT - SPECIAL 
  

 
 

Fine Art Prints worden uitgevoerd op papiersoorten van Hanhnemühle, Canson of 
Barietvarianten van andere leveranciers. Prints worden gemaakt met 12 pigment inkten 
of uitgevoerd als Lambda prints. 
  

v/a 40 cm X 50 cm X 60 cm X 70 cm X 80 cm

30 75,00€      50 125,00€    60 165,00€    70 205,00€    80 260,00€    

40 87,50€      60 132,50€    70 175,00€    80 215,00€    90 270,00€    

50 95,00€      70 140,50€    80 180,00€    90 225,00€    100 280,00€    

60 102,50€    75 143,50€    90 187,50€    100 235,00€    120 305,00€    

v/a 40 cm X 50 cm X 60 cm X 70 cm X 80 cm

30 88,50€      50 151,50€    60 200,00€    70 255,00€    80 320,00€    

40 102,50€    60 162,50€    70 215,00€    80 270,00€    90 340,00€    

50 115,00€    70 175,00€    80 227,50€    90 287,50€    100 357,50€    

60 125,00€    75 180,00€    90 240,00€    100 302,50€    120 397,50€    
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INLIJSTEN 
  

Inlijsten met 
 Passe-Partout 

Eenvoudige lijsten Uitgebreide collectie 

 
– 

 

Inlijsten 
FOTOSTUDIO 155 levert compleet afgewerkte producten; “ophang klaar.”  
Er is een beperkte collectie standaard lijsten op klein formaat. 
 
Voor een ingelijste foto zijn eindeloze variaties mogelijk. 
Vooraf ontvangt u een duidelijk gespecificeerde offerte.\ 
 
Prijsvoorbeelden: 
Inlijsten in standaardlijst van Nielsen op formaat 30x40 cm met wit passe-partout is 
mogelijk vanaf € 50,- 
Lijsten op maat zijn mogelijk vanaf € 75,- 
 
FOTOSTUDIO 155 onderscheidt zich door: 

• Alle foto’s groter dan A4-formaat worden verlijmd op kunstmateriaal 

• Grote sortering Crescent zuurvrije passe-partouts  

• Uitgebreide keuze uit alle Nielsen profielen 

• Houten lijsten in alle denkbare mogelijkheden tot 15 cm breed 

• Eigen leveranciers in Nederland en Europa 

• Afwerking met museumglas is mogelijk 
 
Bovendien werkt FOTOSTUDIO 155 samen met Ka-Art in Zeist. 
Daar kunt u uitgebreid advies krijgen over mogelijkheden om een afwerking geheel naar 
uw eigen smaak te laten realiseren. 
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Boeken & Portfolio-Presentatie 
  

Boeken (met luxe box) Portfolio Presentatie 

 

– 

Fotoboeken  
FOTOSTUDIO 155 werkt samen met de beste leveranciers van fotoboeken. 
Hier zijn ook weer veel mogelijkheden, van een eenvoudig bladerboekje op compact 
formaat tot een groot formaat album – al of niet voorzien van cover met foto achter 
plexiglas of met luxe presentatie cassette. 
 

Portrait Box Hoogwaardig Handwerk 

 – 

Een interessante mogelijkheid is ook de Portrait Box. 
 
De PortraitBox bevat  

• 10–20 prints, gemonteerd op stevig karton t/m 20x30 cm 

• Voorzien van UV-vernis als hoogwaardige bescherming 

• Hoogwaardige afwerking van de box , eventueel met tekst in reliëf 

• Handgemaakt vakwerk 

Omdat iedere presentatie handwerk is, is de productie tijd (incl. transport) ca 3 weken. 
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Digitale bestanden 
  

Digitale Upload Diverse media 

  

FOTOSTUDIO 155 levert ook digitale bestanden (niet-commercieel/privégebruik) 
 
Digitale bestanden kunnen worden besteld als service bij een fotoshoot of reportage 
met een minimale bestelling van € 250,- aan afdrukken of een album. 
 

DIGITALE SERVICE Afmeting (pixels) Tarief p/st. Starttarief*) 

BASIS HD – 1920/2048 px1) € 25,- € 15,- 

OPTIMAAL XL – 2560/2880 px2) € 35,- € 15,- 

MAXIMAAL  4K – 4800/5600 px3)   v/a € 75,- € 15,- 

*) Standaard levering via e-mail/fileserver: Start-tarief € 15,- Levering op DVD of USB-stick: € 35,- 

 

Basisbewerking: Het gehele bestand wordt gecorrigeerd op kleurbalans, dekking, contrast. 
Het beeld wordt verscherpt en geoptimaliseerd voor beeldschermgebruik. 
Dit is bedoeld voor b.v. reportage-opnames of voor digitale albums of digitale fotolijsten 
Portretten worden niet zonder digitale optimalisatie geleverd ! 

Optimaal: In aanvulling op de basisbewerking worden ook locale correcties toegepast en kleine 
storende elementen worden verwijderd. Het beeld wordt optimaal verscherpt voor beeldscherm-
gebruik en print (tot A4-formaat). Deelvergrotingen/uitsnedes zijn mogelijk. 

Maximaal: Bij deze bestanden worden alle digitale bewerkingen en retouche toegepast.  
Tarieven zijn gelijk aan die voor de digitale techniek van bestanden die tot 50x70 cm geprint 
kunnen worden (eventuele toeslagen voor dubbelportret etc. zijn ook hier van toepassing). 
 
Van reeds geleverde afdrukken kunnen digitale bestanden worden besteld met 50% korting. 
Deze bestanden zijn incl. alle correcties en retouche. Hiervoor gelden géén startkosten. 

Bij STUDIO Art producten en FINE-ART prints vanaf 70x70 cm wordt als service altijd een 
archiefexemplaar meegeleverd. 

 

1) HD:   Aanbevolen formaat voor HD-beeldscherm en digitale fotoalbums of prints tot ca. 15x20 cm 
2) XL: formaat is optimaal voor beeldscherm/tablets of fotoprints tot ca. 20x30 cm 
3) Maximaal : Voor b.v. archivering van printfiles in originele resolutie 


