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Fotoprints
Als je ervoor gekozen hebt om professionele foto’s te laten maken 

dan verdienen die natuurlijk een mooie plaats in je huis. Kies ervoor 

om je fotoprint te monteren op dibond of laat ze inkaderen.

Ik vind het belangrijk dat prints duurzaam zijn en dat ze hun kleuren 

behouden. Daarom koos ik voor fine art papier uit 100% katoen. De 

prints hebben een extra matte look met een zacht karakter maar be-

houden tegelijkertijd hun scherpte en diepte met een gedetailleerd 

resultaat.

Al mijn prints worden geprint door een professioneel labo.

 

Professionele prints
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Een fotoprint moet ondersteund worden vooraleer je het aan de muur 

kan bevestigen. Wil je de look en feel van deze mooie fine art print 

behouden dan kan je ervoor kiezen om je print te laten monteren op 

dibond. 

Dibond is een drie lagen opgegebouwde sandwichplaat met aan de 

buitenkanten twee aluminiumlagen en de binnenkant gevuld met 

kunststof. De achterkant wordt voorzien van een stevig ophangsys-

teem zodat je je foto makkelijk aan de muur kan bevestigen. 

Print op dibond
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Heb je liever dat je print gepresenteerd wordt achter glas en omringd 

wordt door een kader? Kies uit drie verschillende soorten kaders uit 

stevig materiaal met een gemakkelijk systeem aan de achterkant om 

ze omhoog te hangen. Alle kaders bestaan uit een aluminium profiel 

met 2 mm helder glas. Ze zijn voorzien van een MDF rug met draa-

iveren en een horizontale en verticale ophaning.

Je kan kiezen uit drie verschillende kaders: 

•  Zwart aluminium kader: een strakke en tijdloze kader

•  Donker hout: aluminum kader met donker hout fineer (echt hout!) 

voor een warme uitstraling

•  Licht hout: aluminium kader met licht hout fineer (echt hout!)

voor een frisse, lichte uitstraling

Specificiaties:

Diepte van het kader 25.9mm

Breedte van het kader 7.8 mm

Print in kader
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Prijslijst
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20x30 €80

30x45 €100

40x60 €130

60x90 €200

Alle prijzen zijn incl. BTW en excl. verzendkosten.

Deze prijzen gelden zowel voor prints gemonteerd op dibond als voor prints in kaders. 



Fotoprints kunnen enkel besteld worden indien je een fotoshoot hebt geboekt bij 
Veerle Scheppers Fotografie.

Enkel aangekochte foto’s kunnen geprint worden.

Levertermijn dibond: 2 weken
Levertermijn kaders: 3-4 weken

Wil je graag een bestelling doorgeven?

Stuur een mailtje naar info@veerlescheppers.com 
of neem telefonisch contact op via 0499 14 10 75

Bestellen

Veerle Scheppers Fotografie
Elfnovemberlaan 34

3010 Kessel-Lo

info@veerlescheppers.com
www.veerlescheppers.com

BTW BE 0849 225 991
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