
Prijslijst communie/lentefeest 2021 
Bedankt voor uw interesse in Foliefotografie! Ik zal er alles aan doen om uw zoon of dochter te doen 
schitteren en er een onvergetelijk moment van te maken. 
Vooraleer we van start gaan, geef ik u graag wat algemene info. 

● Corona: de meest actuele info vindt u op www.foliefotografie.be, onder de rubriek “Nieuws”. 
● De fotoshoot duurt 45 minuutjes tot 1 uur. Wees stipt, want zowel voor als na u zijn er shoots 

geboekt en we hebben tijd nodig om de fotostudio te poetsen en ontsmetten. 
● Breng gerust broer of zus mee op de shoot (zie ook actuele Coronamaatregelen). We maken graag 

5 minuten de tijd voor een leuke foto.  
● Wij vragen een voorschot van 100 euro. Dit moet ten laatste op het moment van de shoot betaald 

worden. Dit kan cash, via Payconic of via overschrijving op BE39 0688 9445 5619. 
● Boek tijdig uw shoot. De productie van fotoproducten neemt 4 weken in beslag. 
● Voor een fotoshoot op verplaatsing wordt er vanaf een straal van 10 km een 

verplaatsingsvergoeding gerekend van 0,35 euro/km. 
 

Fotoshoot 

195 euro 
Fotoshoot van 45 minuten tot één uur inclusief 25 digitale bestanden in hoge resolutie zonder logo.  
Hiermee kan u eventueel zelf aan de slag voor leuke eindproducten.  
Het gamma van Foliefotografie beperkt zich tot foto’s, foto’s op kartonnen kaart, fotogeschenken en 
wanddecoratie.  
 

Foto’s 

● Bladwijzer 5X15, minimale afname 10 stuks Stukprijs 2 euro 
● Foto drieluik 10x30, minimale afname 10 stuks Stukprijs 4 euro 
● Luxe dubbelzijdige fotokaart, mat, dikte 2 mm, minimale afname 15 stuks  

● Formaat 13x13 Stukprijs 6,5 euro 
● Formaat 10x20 Stukprijs  7 euro 
● Formaat 16x16 Stukprijs 7,5 euro 

● Dubbelzijdige foto op schuimplaat  
formaat 20x20, dikte 1 cm, minimale afname 10 stuks Stukprijs 12,5 euro 
 

Foto gekleefd op kartonnen kaart 

● Kaart 12x12 wit of bruin,  minimale afname 10 stuks Stukprijs 5 euro 
● Kaart 10x20 wit,  minimale afname 10 stuks Stukprijs 5 euro 

 

Grafisch ontwerp en drukwerk: Koop Lokaal! 

Voor kwaliteitsdrukwerk verwijzen wij graag door naar de volgende Harelbeekse grafische bedrijven.  
Ga met de digitale bestanden van Foliefotografie naar:  

● Design15: Kasteelstraat 15, 8531 Hulste 0494/90.70.05, hallo@design15.be 
● Studio Cachet: Kuurnsestraat 27, 8531 Hulste 056/94.15.33,  hello@studiocachet.com 
● Kopie Harelbeke: Elfde-Julistraat 105, 8530 Harelbeke 056/72.37.74, info@kopieharelbeke.be 
● Vandeputte drukkerij Graaf Boudewijn I-straat 27-29, 8530 Harelbeke, 056/71.11.38 

yvan.vandeputte@skynet.be 

 

http://www.foliefotografie.be/
mailto:yvan.vandeputte@skynet.be


Fotogeschenken 

● Woodbloc (rand in houtstructuur) met afgeronde hoeken 13x13 of 15x20  
enkelzijdig 50 euro 
dubbelzijdig 60 euro 

● Woodbloc (rand in houtstructuur) met afgeronde hoeken 20x20  
enkelzijdig 55 euro  
dubbelzijdig 65 euro 

● Woodbloc (rand in houtstructuur) met afgeronde hoeken 20x30  
enkelzijdig 60 euro 
dubbelzijdig 70 euro 

● Strakke fotoblok wit of zwart, dikte 4cm rechte hoeken 13x13  
enkelzijdig 50 euro 
dubbelzijdig 60 euro 

● Strakke fotoblok wit of zwart, dikte 4cm rechte hoeken 15x20 of 20x20  
enkelzijdig  55 euro 
 dubbelzijdig  65 euro 

● Strakke fotoblok wit of zwart, dikte 4cm rechte hoeken 20x30  
enkelzijdig 60 euro 
dubbelzijdig 70 euro 
 

● Accordeon met 6 foto’s gekleefd 10x10 50 euro 
● Blikken doos rond 18cm diameter of vierkant 16,5cm 45 euro 
● Metalen boekdoos voor opbergen kaartjes en herinneringen, 16x20x4cm 45 euro 
● Koekendoos met foto 22x22cm gevuld met 2 lagen koekjes 55 euro 

 
● Plexi op sokkel 20x20 of 15x30 

enkelzijdig 65 euro  
dubbelzijdig 95 euro 
 

● Plexi staander 16x19 met naam uitgefreesd op plexi voetje 75 euro 
● Plexi staander met 6 fotokaarten 13x13cm 90 euro 
● Luxe fotoboek 18 pagina’s  

formaat 10x10 110 euro 
formaat 13x13  135 euro 
formaat 15x15 140 euro 
formaat 19x19 150 euro 
 

● Luxueuze kleine houten fotobox 15x15cm met 6 dubbelzijdige fotokaarten 10x10 130 euro 
● Glasbox hout of zwart of wit 16x16 met 6 dubbelzijdige fotokaarten (=12 foto’s) 140 euro 
● Glasbox hout of zwart of wit 23x23 met 6 dubbelzijdige fotokaarten (=12 foto’s) 200 euro 
● Lichtbox hout of zwart of wit 23x23 met 2 foto’s (voor- en achterkant) 275 euro 
● Lichtbox hout of zwart of wit 30x30 met 2 foto’s (voor- en achterkant) 325 euro 
 

Wanddecoratie 

Een overzicht van onze wanddecoratie vindt u terug op onze algemene prijslijst op www.foliefotografie.be. 
 

Info en boekingen: 
Foliefotografie - Melissa Nuyttens 

Hulstedorp 7 8531 Hulste 
0472/460879 - info@foliefotografie.be - rek nr BE39 0688 9445 5619 

 

http://www.foliefotografie.be/
mailto:info@foliefotografie.be

