
 

Je kunt via mijn fotoservice digitale bestanden bestellen maar het is ook mogelijk rechtstreeks  
via info@marjonhoen.nl digitale bestanden uit de database aan te schaffen. Dat scheelt jou in  
de kosten ten opzichte van de bestelling via de database. Hier onder een prijsoverzicht: 
 
• Prijzen digitale download voor internet bij rechtstreeks bestellen 
• Bij afname van 1 of 2 digitale downloads prijs per stuk 7,26 
• Bij afname vanaf 3 digitale downloads prijs per stuk 6,23  
• Bij afname vanaf 5 digitale downloads is de prijs 6,00 per stuk 
Formaat internet bestanden op 1250 pixels breed = 10 cm breed en zonder logo.  
 

• Prijs groter digitaal bestand voor privégebruik 
• Prijs per stuk 13,31 euro. 
• Bij afname van 2 bestanden per stuk 10,90 euro en vanaf 3 stuks of meer 9,08 per stuk. 
Je ontvangt de foto dan digitaal op 25 cm breed. 
 

• Prijs origineel digitaal bestand voor privégebruik 
• Prijs per stuk 18,15 euro 
• Afname vanaf 2 stuks 15,13 euro per stuk  
 

Genoemde prijzen zijn inclusief btw. 
Voor zakelijk gebruik, de hele wedstrijdserie, combinatie-opdrachten of andere mogelijkheden  
prijzen op aanvraag via info@marjonhoen.nl 
 

Hoe werkt het rechtstreeks bestellen van digitale bestanden?  
Bij bestelling via info@marjonhoen.nl (of Messenger) geef je foto nummer en datum aan mij door.  
Je ontvangt dan van mij een prijsopgave. Bij akkoord ontvang je een rekening.  
Als deze is voldaan ontvang je van mij de digitale bestanden in een mooie kwaliteit en zonder logo. 
Foto’s worden per mail of via wetransfer toegezonden. 
Mocht je nog speciale wensen hebben - bijvoorbeeld iets simpels weg te poetsen dan kun je dat  
ook aangeven - dat zit bij de prijs in.  
 

• Actie bij bestelling foto-afdrukken 
Mocht jij een foto via mij willen laten afdrukken dan doe je dat via mijn fotoservice. Je ontvangt naast 
deze afdruk rechtstreeks van mij via de mail een GRATIS digitaal bestand van deze foto geschikt voor 
internet gebruik – formaat is 10 cm breed en zonder logo. 
 
Mocht je vragen, wensen of opmerkingen hebben voel je vrij om mij geheel vrijblijvend te bellen  
of te mailen.  
 
Met hartelijke groet, 
 
Marjon Hoen 
 
06 55 712 851 
info@marjonhoen.nl 
 

www.marjonhoen.nl/fotoservice/ 
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