
 

FOTO PAKKETTEN voor RDM 2022
DIGITALE FOTO’S

-> 100 €/racenummer (indien je ook gepersonaliseerd(e) boek(en) bestelt)
-> 150 €/racenummer (zonder aankoop gepersonaliseerd boek of poster)

• Foto’s genomen door 4 beroepsfotografen
• AL je persoonlijke foto’s in hoge resolutie 
• Ruime selectie algemene foto’s (drone, landschappen, bivaks, …)
• Foto’s worden verstuurd via We Transfer

ALGEMENE FOTO BOEKEN -> 200 €  (open formaat 30x60cm)

• 120 pagina’s / Fotopapier / Vlakke binding / Beste kwaliteit op de markt !
• Je staat  minstens 1X in het algemene boek indien je bestelt voor 20/10
• Basis gepersonaliseerd boek > 1x 200 € EXTRA (10 persoonlijke foto’s + eigen cover) = 400€
• Volledig gepersonaliseerde boek > 1x 450 € EXTRA = 650€
    (eigen fotocover van jou of je team + hoofdrol in boek, dus 50 a 100 eigen foto’s i.p.v.10) 

Voorbeeld om kostprijs te verduidelijken : Een team van 4 deelnemers koopt 4 identieke
gepersonaliseerde boeken. Dus 80 of 100 foto’s worden verdeeld over de 4 deelnemers.
Zij betalen elk 100€ voor hun persoonlijke digitale foto’s en betalen elk 200€ voor de kosten 
 van het fotoboek. De 450€ extra voor het personaliseren van dat boek wordt verdeeld over
hen 4.
Dus : 4x 100€ (foto’s)  / 4x 200€ (boeken) / 1x 450€ (kosten voor personaliseren)

FOTO  COLLAGE OP DOEK MET FRAME  -> 200€

• Persoonlijke foto collage van je nummer, samengesteld met de foto’s van 4 fotografen
• Mogelijk met je naam en eventueel logo van een sponsor
• Als je ook je foto’s koopt, kan je uiteraard de selectie voor de collage zelf kiezen indien je dat
wenst.
• Dit ontwerp wordt afgewerkt op een hoogwaardig reflectievrij fotodoek en opgespannen op
een aluminium frame  (standaard 50 x 100cm > Afwijkend op aanvraag)

 De prijs van het boek en/of de poster zijn excl. BTW (indien factuur) en excl. Verzending
 Verzending binnen België 10 € / naar Nederland 20 € /  Ophalen in Turnhout > 0 €

INFO :  PHOTO VISION  •  Jan Van Gelder  •  info@photo-vision.be  •  +32(0)475 – 644 503
 

 


