
 

Op de levering van deze dienst zijn de Algemene Voorwaarden van de FotografenFederatie van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de rechtbank Amsterdam onder nummer 84/2011. Deze voorwaarden zijn te downloaden vanaf mijn website. 
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Adres: Kornetstraat 2, 1312XG Almere 
KvK : 24134007 
BTW: NL035152308B01 
Bank:  NL78ABNA0565836919 
Tel: +31(0)622411679 
Web: www.fineartprintingspecialist.nl 
Email: print@fineartprintingspecialist.nl  

Prijslijst Fine Art LiquidGloss:                                             Maart  2015 
   
 

Afmeting Prijs excl 
BTW 

A4 78.12 

A3 100.99 

A3+ 113.25 

A2 145.88 

20x30cm 77.90 

30x30cm 99.10 

30x40cm 110.30 

30x45cm 120.65 

40x40cm 129.90 

40x50cm 154.75 

40x60cm 168.85 

40x80cm 199.30 

50x50cm 173.25 

50x60cm 190.75 

60x60cm 213.15 

60x70cm 245.60 

60x80cm 295.60 

60x90cm 334.90 

60x120cm 409.50 

70x70cm 259.60 

70x80cm 275.90 

70x90cm 301.20 

70x100cm 332.50 

100x100cm 455.00 

100x150cm 635.00 

 
 
 

Grotere of andere 
afmetingen: 
Voor afmetingen groter dan -  
of andere afmetingen dan de 
hier genoemde afmetingen, 
neem hierover contact op 
per telefoon of email. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Bestellen: 
Bestellen kan eenvoudig online. U kunt als u dat wilt ook per email bestellen. 

 
Condities: 
De Fine Art Liquid Gloss wordt alleen geleverd in combinatie met de print, deze is inbegrepen in de prijs. 
De aangegeven prijzen zijn exclusief  21% BTW en inclusief ophangsysteem. 
 

Levertijden: 
Levertijd voor print inclusief opplakservice is  15 werkdagen. Kortere levertijd of Rush-jobs zijn zonder meer mogelijk, daarvoor geld een meerprijs afhankelijk van de 
rush. Bel voor een afspraak. 
 

Betaling: 
Bij afhalen van de opdracht contant betalen, of van te voren per bankoverschrijving betalen. 
 

Verzending: 
Bestellingen kunnen gratis afgehaald worden op mijn adres, na afspraak. Verzenden van uw prints is zonder meer mogelijk, ze worden in een stevige verpakking verpakt 
en verzonden naar het door u opgegeven verzendadres. De kosten zijn EUR 15.00 excl BTW voor verzending binnen Nederland.  
Bij grotere bestellingen, of bestellingen met aflever-adres buiten Nederland, wordt de verzending op maat met u afgestemd. 
 

Aanleveren fotobestanden: 
Aanleveren van de fotobestanden met behulp van een USB-stick, een externe hardeschijf met USB2 of USB3 aansluiting, een CD/DVD, of digitaal aanleveren met 
wetransfer. 
 
Verstrek daarbij een schriftelijke afdrukopdracht, die de volgende gegevens bevat: 
a/ Uw naam, telefoonnummer, post adres en email adres 
b/ Per foto het gewenste formaat, het aantal en optioneel de rendering intent. 
 
We verwerken enkel RGB bestanden, dus geen RAW of CMYK bestanden. Vectorbestanden (Illustrator, PDF) worden direct gerasterd naar 720pixels per inch. 
Lever het bestand aan bij voorkeur in het bestandsformaat, resolutie in pixels en kleurruimte van uw originele bewerkte foto of illustratie. Zorg wel ervoor dat de 
hoogte-breedte verhoudingen kloppen met het gevraagde formaat. 
 
Voorbeelden: 

1. U werkt in Adobe Photoshop, uw origineel is 16-bits TIFF of PSD, met ProphotoRGB als werkruimte. Lever dan een kopie van dit bestand, indien gewenst met de 
lagen platgeslagen (flatten image). 

2. Uw origineel is JPEG en in sRGB of in AdobeRGB. Maak dan een kopie van dit bestand met de betreffende kleurruimte ingesloten, omzetten naar een andere 
kleurruimte is niet nodig. 

3. U werkt in Lightroom, uw origineel is RAW met Lightroom bewerkingen. Maak een export naar 16-bits TIFF met  ProphotoRGB als kleurruimte. N.B.: Geen 
uitvoerverscherping of compressie toepassen! 

4. U hoeft uw bestand niet om te zetten naar de gewenste afmeting en/of printer resolutie, we doen dit zelf met zeer hoge kwaliteit. Als u dat wel wilt doen, kies 
dan 360 pixels per inch, of als er genoeg pixels zijn, 720 pixels per inch. 

 
Twijfelt u over wat u moet doen? Bel of email, ik sta u graag te woord. 
 


