Tarieven & Licenties
Uw foto-/videograaf:

Jacques Greeve

Correspondentie-

Soesterberghof 210

bezoekadres*:

2631 LJ Nootdorp

Studio*:

Willem Dreeslaan 181
2729 NE Zoetermeer
(in muziek- dansschool “Guitarmate”)

Telefoon:

06 250 78 741

E-mail:

jacques@piximage.nl

Websites:

www.piximage.nl
www.uitvaartfoto-uitvaartvideo.nl

* bezoek uitsluitend op afspraak

1 januari 2016 (V2016-1) / (Prijs)wijzigingen en typefouten voorbehouden.
Wij dienen 21% btw aan u door te belasten; uitgezonderd op fotoboeken/-albums (6% btw).
Zeer kleine (eurocenten) afrondingsverschillen bij btw berekening mogelijk.

FOTOGRAFEREN

(digitaal)

FILMEN

(digitaal, video)

NABEWERKEN-EDITEN**

€ 44,65 incl. btw

€ 50,35 incl. btw

€ 44,65 incl. btw

€ 36,90 excl. btw

€ 41,61 excl. btw

€ 36,90 excl. btw



Per uur, op maandag t/m zaterdag van 08.00 – 19.00 uur (geen feestdagen)



Inclusief Particulieren-Licentie (zie pagina 4)



Inclusief de inzet het benodigde apparatuur (voor de eventuele inzet van
studio-apparatuur op locatie wordt een toeslag berekend)
Hoe worden de foto’s en de video’s geleverd:
Foto’s worden overgedragen als JPEG bestanden in hoge resolutie op CD of DVD.
Andere formats en afdrukken in overleg en tegen meerkosten.
Films worden geleverd op een kant-en-klare Video-DVD.
Levering in andere formats en op andere beelddragers (Blu-Ray, USB) in overleg en tegen meerkosten.
Wat houdt nabewerken en editen** in:
Na het fotograferen worden alle beelden zorgvuldig geselecteerd en nabewerkt. Bij dit ‘digitaal ontwikkelen’
is er o.a. speciale aandacht voor belichting/contrast/ scherpte/ verzadiging etc. En uiteindelijk moeten de
foto’s geconverteerd worden naar JPEG.
Na het filmen volgt zorgvuldige selectie, editing, tuning en montage van beeld en geluid en conversie naar het
Video-DVD format. Dit alles is noodzakelijk en zodoende niet optioneel.
Na één uur fotograferen volgt ca. één uur post-processing. Na één uur filmen volgt gemiddeld twee uur postprocessing; dit hangt af van de aard van de opdracht. Ook de tijdsduur van de opdracht is sterk bepalend voor
hoe lang er nodig is voor nabewerken/editen. Normalerwijze zijn langduriger opdrachten verhoudingsgewijs
voordeliger.
Bedrijfsmatig gebruik van de foto’s en/of de films:
Elk bedrijfsmatig (commercieel/promotioneel) gebruik van het materiaal vereist de Pro-Licentie i.p.v. de
inbegrepen Particulieren-Licentie. De toeslag voor het verstrekken van de Pro-Licentie bedraagt
€ 9,95 excl. btw per uur fotograferen en/of filmen; deze toeslag wordt dus niet berekend over het uurtarief
Nabewerking/Editing.
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Werkzaamheden buiten maandag t/m zaterdag 08.00 – 19.00 uur of op feestdagen:
Voor werkzaamheden buiten de regulieren tijden geldt een toeslag van € 11,70 p/u incl. btw (€ 9,67 excl.)
met uitzondering van zon- en feestdagen en op werkdagen tussen 23.00 – 06.00; dan bedraagt de toeslag
€ 23,50 p/u incl. btw (€ 19,42 excl.).
EXTRA’S
excl. btw
Huur studio Willem Dreeslaan 181 Zoetermeer, per uur (tijdelijk gereduceerd)

€ 15,45

incl. btw

€ 18,70

Deze foto-/videostudio exploiteert Pix-Image zelf en is geschikt voor groepen tot max. 8 personen
Huur studiofaciliteiten Westeinde 175-H Den Haag, per uur (of deel daarvan)

€ 32,56

€ 39,40

Deze zeer grote foto-/videostudio wordt geëxploiteerd door derden en is goed geschikt voor grotere groepen. Deze studio
wordt doordeweeks verhuurd voor tenminste 2 aaneengesloten uren; in het weekend 4.
Vervanging achter-/ondergrondpapier (beschadigd/bevlekt)

€

8,51

€ 10,30

Dit bedrag wordt berekend voor vervanging van een strekkende meter achtergrondpapier dat als gevolg van de shoot niet
meer hergebruikt kan worden (beschadiging/vuil/vlekken etc). De studio aan het Westeinde in Den Haag gebruikt breder
papier, vervanging kost daar € 6,- incl. btw pm1 extra.
Kilometervergoeding

€

0,42

€

0,53

Noodzakelijke onkosten
(Bijvoorbeeld parkeergelden) worden op de factuur gedeclareerd.
Inzet extra fotograaf (excl. kilometervergoeding)

v.a.

€ 36,90

€ 44,65

Dit bedrag wordt per uur berekend voor de inzet van één extra fotograaf tijdens reguliere werktijden.
Inzet extra videograaf (excl. kilometervergoeding)

v.a.

€ 41,61

€ 50,35

Dit bedrag wordt per uur berekend voor de inzet van één extra foto-/videograaf tijdens reguliere werktijden.
Inzet assistent: (excl. kilometervergoeding)

€ 36,90

€ 44,65

Dit bedrag wordt per uur berekend voor de inzet van één assistent tijdens reguliere werktijden.
Research: (excl. kilometervergoeding)

€ 36,90

€ 44,65

Dit bedrag wordt per uur berekend voor noodzakelijk en/of verlangd researchwerk; wordt in principe binnen kantooruren
uitgevoerd.
Re-shoot: (excl. kilometervergoeding)

€ 36,90

€ 44,65

Dit bedrag wordt per uur berekend voor een gevraagde en declarabele re-shoot tijdens reguliere werktijden.
Retouche, bewerking en manipulatie:

€ 36,90

€ 44,65

Dit bedrag wordt per uur berekend voor retoucheer-, bewerkings- en manipulatiewerkzaamheden; wordt in principe binnen
kantooruren uitgevoerd.
Voorschotvergoeding (verschotten):
Wanneer ik in uw opdracht bedragen voor u voorschiet, dan belast ik deze bedragen 1:1 aan u door. Wel rekenen ik dan
over de factuursom van de voorschotten 1.5% voorschotvergoeding.
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AFDRUKKEN op zwaar glossy of semi-gloss fotopapier
Papierformaat

1-25

1-60

60+

( ) = excl. 21% btw.

Max. 10 x 15

0,46

(0,38)

0,40

(0,33)

0,38

(0,31)

Max. 13 x 18

0,85

(0,70)

0,73

(0,60)

0,64

(0,53)

Max. A4

2,89

Max. A3+

14,39

(2,39)

2,48

(2,05)

2,14

(1,77)

(11,89)

12,04

(9,95)

9,96

(8,23)

Max. A2

25,35

(20,95)

21,10

(17,44)

17,47

(14,44)

Startkosten

2,- incl. btw (1,65 excl. btw)

Verzendkosten

Netto doorberekening POST.NL-tarieven

Spoedverzending

Netto doorberekening koeriersdiensttarieven

Bezorgkosten

0,53 per km. incl. btw gerekend vanaf Pix-Image Nootdorp VV

Alle prijzen gelden per order. De staffelkorting geldt voor identieke afdrukken. Voor afdrukken op andere kwaliteiten
papier (zwaarder, Fine Art Photo Paper etc.) gelden toeslagen. Na inventarisatie van wensen kunnen de kosten hiervoor
begroot worden. Dit geldt ook voor (in)lijsten, passe-partouts etc.

(EXTRA) DVD’S, CD’S, BLU-RAY’S, USB-STICKS
excl. btw

incl. btw

CD/DVD+ of - (evt. +DL) per stuk, gepersonaliseerd, in jewelcase

€ 20,12

€ 24,35

Blu-Ray 25GB in jewelcase

€ 26,45

€ 32,-

Blu-Ray 50GB in jewelcase

€ 30,99

€ 37,50

USB 32GB

€ 36,78

€ 44,50

USB 64GB

€ 43,39

€ 52,50

Alle prijzen exclusief verzend-/bezorgkosten

Afwijkingen op de genoemde diensten en leveranties, uitzonderingen en niet genoemde diensten en leveranties:
Deze prijslijst is niet volledig. Er is immers veel meer mogelijk dan wat ik hier kan vermelden.
Afdrukken op canvas, aluminium, (plexi)glas of op hout bijvoorbeeld.
Of een prachtig fotoboek, een luxe foto-album. De foto’s op een digitale diapresentatie.
1001 Soorten lijsten, van een functionele aluminium wissellijst tot designlijsten al-dan-niet met een passe-partout.
Maar ook het werk op zich kan inzet van modellen vergen, grime, visagie, rekwisieten, props, catering, assistentie bij
planning, organisatie en logistiek enz.
Wilt u iets, moet er iets, bel en vraag naar de mogelijkheden en prijzen; Pix-Image verzorgt graag uw werk van A tot Z!
Ik maak graag een op kostenbegroting op maat voor u!
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INHOUD LICENTIES
Fotografisch en filmisch werk (Het Werk) valt onder de Auteurswet.
Zo ook Het Werk van Pix-Image.
Op of in (metagegevens) Het Werk wordt dit woordelijk of met het symbool “©” kenbaar gemaakt.
Bij het verstrekken/aanvaarden van een opdracht verleent Pix-Image één van de onderstaande Gebruikslicenties voor gebruik van Het
Werk, welke de opdrachtgever voor volstrekt duidelijk en bindend aanvaardt.
Gebruikslicenties:
A) Particulieren-Licentie (inbegrepen in uurtarief Fotografie/Filmen voor particulieren):
De auteursrechten van Het Werk berusten en blijven berusten bij Pix-Image.
Opdrachtgever staat Pix-Image opname van Het Werk in zijn portfolio toe.
Omvang Particulieren-Licentie:
Deze licentie staat uitsluitend het particulier/privé gebruik van Het Werk ongelimiteerd toe.
Overdracht van fotobestanden in een ander format dan JPEG vindt uitsluitend plaats i.c.m. de Pro-Licentie.
B) Pro-Licentie (inbegrepen in uurtarief Fotografie/Filmen voor bedrijven):
De auteursrechten van Het Werk berusten en blijven berusten bij Pix-Image.
Opdrachtgever staat Pix-Image opname van Het Werk in zijn portfolio toe.
Omvang Pro-Licentie bij elk zakelijk, commercieel, promotioneel gebruik fotografisch werk:
Gebruik van Het Werk voor commerciële en/of promotionele doeleinden; publicaties en/of verspreidingen van Het Werk met
als oogmerk commerciële en/of promotionele belang(en), is ongelimiteerd toegestaan.
Commerciële en/of promotionele (Media)publicaties dienen zonder uitzondering te voorzien in bronvermelding van Het Werk
en wel op de volgende wijze: “Copyrights: PixImage Fotografie & Videoproducties”.
Voor beide licenties gelden de volgende aanvullende voorwaarden:
1)

Bewerking, manipulatie fotografisch werk niet toegestaan
Bewerking en/of manipulatie van Het Werk is -in de breedste zin van het woord, in welke vorm dan ook en hoe dan ook te
realiseren- zonder uitzondering niet toegestaan.
De reden hiervoor is dat Pix-Image niet wil dat er werk in omloop komt dat, door aanpassingen, niet meer voldoet aan het
oorspronkelijke kwaliteitsniveau; dit zou de goede naam van Pix-Image kunnen schaden. Pix-Image kan desgevraagd
schriftelijke toestemming hiervoor verlenen; raadpleeg Pix-Image.

2)

Vrijwaring Portretrecht
Opdrachtgever ziet af van ieder mogelijk beroep op Portretrecht en voorziet zo nodig zelf in (en draagt de verantwoording
voor) publicatietoestemming van in zijn opdracht gefotografeerde/gefilmde personen.

Afkoop auteursrechten/auteursrechtenvrije levering beelden/fotografisch werk
Elk verzoek tot levering van auteursrechtenvrije beelden/fotografische werken beoordeelt Pix-Image afzonderlijk.
Bij bereidheid tot inwilliging van het verzoek legt Pix-Image een afkoopvoorstel voor aan de verzoeker.
Losse licentievergoeding (zonder opdracht tot vervaardiging)
Bij gebruik van ©Pix-Image beelden/fotografische en/of filmische werken, zonder opdracht tot vervaardiging ervan
rekent Pix-Image een vergoeding van tenminste € 80,- excl. btw.; raadpleeg Pix-Image.
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