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Alle genoemde prijzen zijn inclusief 21% btw, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 
De prijzen van genoemde producten wijzigen continu bij onze leveranciers; vraag de meest actuele 
prijzen altijd even na. Prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen. 
 
De algemene voorwaarden kunt u vinden op onze website via de volgende link: 
https://www.telecloggy.nl/info/AV_TC.pdf  
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Algemeen	
In deze prijslijst vindt u de meest voor de hand liggende producten en diensten die door TeleCloggy 
worden geleverd. Mocht u specifieke wensen hebben die niet beschreven staan, neemt u dan contact 
met ons op. 
 
 Voor het afdrukken van foto's heeft u een aantal mogelijkheden. Naast vakprints uitgevoerd door een 
fotovaklab, kunnen wij zeer professionele inkjetprints op zeer uiteenlopende papiersoorten maken tot 
maximaal A3+. 

Zakelijke	fotografie	
Het reguliere uurtarief bedraagt € 85,00 exclusief 21% omzetbelasting en eventuele reiskosten (zie 
verderop). 

Fotografie	voor	consumenten	
Allereerst kan er heel veel. Om toch enige vorm van een prijsopgave te kunnen geven zullen wij 
hieronder wat richtlijnen geven. 
Afhankelijk van het genre fotografie (en uw wensen) werken wij óf tegen een vaste vooraf 
overeengekomen prijs óf tegen een vast uurtarief. Ons uurtarief bedraagt: € 85,00. In een aantal 
situaties ontstaan extra onkosten. Wanneer en hoe hoog deze extra onkosten zijn is afhankelijk van de 
situatie en uw wensen. Vooraf stemmen wij deze kosten uiteraard duidelijk met u af. 
 
Portretsessie voor het gezin 

Vaak kan een foto of sessie het beste onder ideale lichtomstandigheden worden gemaakt. U kunt ook 
de voorkeur geven aan het maken van portret foto’s in een eigen of natuurlijke omgeving. Het hangt 
helemaal af wat u prettig vindt of van uw doel: zijn het foto's voor een portfolio of wilt u een tijdloze 
familiefoto. Samen bepalen we wat voor u optimaal is. 
 
Afhankelijk van uw wensen duurt een portretsessie ongeveer 1,5 uur (fotografietijd). Indien gewenst 
kunnen wij (uiteraard tegen betaling) zorgen dat er een visagist aanwezig is om te helpen met styling. 
Na afloop van de sessie is het soms mogelijk om direct het resultaat te zien en bepalen we samen welke 
foto's het mooiste zijn. Eén of meerdere van deze foto's worden door ons geoptimaliseerd en 
afgedrukt volgens uw wensen. Dat kan als een traditionele afdruk op papier (in kleur, zwart-wit, sepia 
of met kleuraccenten) maar ook als een schitterende afdruk op Dibond (zonder lijst) of op canvas! 
Welke keuze u ook maakt - het eindresultaat is altijd een unieke, verrassend mooie foto of fotoserie. 
Indien gewenst kunt u de foto's ook op cd/dvd ontvangen.  
 
De kosten van een portretsessie van ong. 1½ uur bedraagt €130,00. Tot op zekere hoogte is het 
mogelijk om van het hele gezin foto’s te maken; het is de tijd en/of situatie die bepalen of dit haalbaar 
is. 
 
Reportages 

Hebt u een reportage nodig van een gebeurtenis (bedrijfsmatig maar ook privé) dan kun u ook bij ons 
terecht. 
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Reiskosten	
De reiskosten bestaan uit twee delen: een kilometervergoeding en een reistijdvergoeding. Afhankelijk 
van de te bereizen afstand worden deze als volgt in rekening gebracht.  
Voor reiskosten rekenen we €0,27 per kilometer.  
Als de heen- en terugreis - uitgaande van de routeplanner - meer dan één uur reistijd vergt, brengen 
we €30,00 in rekening voor elk uur daarboven.	

Digitale	Vakprints	
De digitale vakprints worden uitgevoerd door een gerenommeerd fotovaklaboratorium. De levertijd is 
normaliter binnen drie werkdagen. 
 
Overigens gelden onderstaande vakprintprijzen alleen in combinatie met een reportage. 
Voor losse verkoop van foto’s of voor bijvoorbeeld schoolfotografie of andersoortige reportages 
(waar voor de reportage zelf niet is betaald), wordt er gebruik gemaakt van een webshop 
(http://shop.telecloggy.nl). Hier gelden andere verkoopprijzen voor de vakprints 
 
Er is standaard een keuze uit glans, lustre (half glans) of pearl metallic. 
 
Afmeting (cm)  Prijs 

10x15  € 1,50 
13x18  € 3,00 
15x22  € 3,50 
20x20  € 6,20 
20x30  € 7,50 
30x30  € 14,00 
30x45  € 22,00 
40x60  € 28,00 
50x75  € 36,00 
75x100  € 60,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Andere maten zijn uiteraard ook 
mogelijk, neemt u dan even contact op.

Inktjet	Prints	
Inktjet prints worden door ons zelf uitgevoerd op een professionele printer (Canon Pixma Pro 9500 
Mark II). Deze printer kan tot maximaal A3+ afdrukken. Om uw (foto)werk een extra dimensie te geven, 
kunnen wij met onze inktjet printer op bijzondere en zeer uiteenlopende papiersoorten afdrukken. 
Niet alleen voor kleurenprints, maar ook voor zwart-wit, sepia en dergelijke zijn met onze 
inkjetpapieren zeer mooie resultaten te behalen. 
Wat dacht u bijvoorbeeld van een portretafdruk op bamboe. Bamboe geeft een mooie warme afdruk, 
een grote toonschaal, watervast en dat op een natuurbewuste manier. Ook andere fine-art papieren 
zoals Photo Rag (Satin), Premium Matte en Museum Etching geven uw foto vele malen mooier weer dan 
de reguliere digitale vakprints. Dit is niet alleen door de mooiere papierkwaliteiten maar ook doordat 
wij zelf de printsturing (kleurtinten en tonen) kunnen bijregelen. Uiteraard is niet iedere fine-art papier 
geschikt voor elke type foto, informeert u gewoon bij ons. Wij hebben voorbeeld prints van iedere 
papiersoort. 
 
De levertijd is bij inktjet prints kort, echter u dient wel rekening te houden met een uithardingstijd van 
ongeveer één dag. De inktjet prints hebben een lange levensduur (90 jaar voor kleurenafdrukken, >90 
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jaar voor zwart-wit; volgens Wilhelm Imaging Research) doordat de printers gebruik maken van de 
Lucia inkten van Canon. 
 
Hierna staat een overzicht van door ons te leveren papiersoorten. De afmetingen starten vanaf 13x18 
aangezien dit type papier eigenlijk (gezien de inkoopformaten) alleen tot zijn recht komen bij 
vergrotingen. Voor elke papiersoort hebben wij onze eigen kleurprofielen gemaakt zodat het resultaat 
kleurecht en -constant is. 
 
Inktjet papiersoorten 

Afmeting (cm)  13x18  20x30  30x40 

Glossy  € 4,50 € 9,50 € 22,50 
Semi‐Gloss (Lustre, Satin)  € 4,50 € 9,50 € 22,50 
Fine Art "Photo Rag"  € 8,00 € 13,50 € 27,50 
Fine Art "Premium Matte"  € 9,00 € 12,00 € 30,00 
Fine Art "Museum Etching"  € 12,00 € 16,00 € 34,00 
Fine Art "Bamboo"  € 11,00 € 15,00 € 33,00 
Fine Art "Photo Rag Satin"  € 11,00 € 15,00 € 33,00 
Fine Art “Baryta”  € 12,00 € 16,00 € 34,00 
Fine Art “Platine Fiber Rag”  € 12,00 € 16,00 € 34,00 

 
Omschrijvingen papiersoorten: 

Papiersoort  Eigenschappen en omschrijving  Toepassing 

Glossy  Oppervlakte 100% glad, gewicht 300 g/m2, 
hoogglans 
Dit is een hoogglanspapier zoals we die kennen 
van de reguliere fotoprint 

Portret (kleur) 

Semi‐Gloss (Satijn)  Oppervlakte 80% glad, gewicht 260 g/m2, Half 
glanzend  
Ook wel lustre genoemd, zit tussen mat en glans 
in en geeft een mooi resultaat voor portretfoto's 

Portret (kleur), 
landschap/natuur 

Fine Art –  
Bamboo 

Oppervlakte 80% glad, gewicht 290 g/m2, dikte 
500 µm, 83% wit, 90% Bamboe, 10% katoen 
De eerste papiersoort gemaakt van bamboe 
fibers. Bamboe is uitermate geschikt voor warme 
kleuren en zwart-wit afdrukken; de toonomvang 
is zeer groot en er is een hoge kleurdichtheid. 
Bamboe staat tevens garant voor natuurlijke 
weergave en natuurbewuste papierproductie 

Portret met warme 
tonen, kleur/zwart-wit, 
landschap/natuur, 
waterafstotend 
 

Fine Art ‐ Premium 
Matte 

Oppervlakte 90% glad, gewicht 210 g/m2, dikte 
295 µm 

Portret, kleur/zwart-
wit, tekeningen 

Fine Art –  
Photo Rag 

Oppervlakte 60% glad, gewicht 188 g/m2, dikte 
310 µm 

Portret, 
landschap/natuur, 
kleur/zwart-wit, 
tekeningen 

Fine Art –  
Photo Rag Satin 

Oppervlakte 75% glad met structuur, gewicht 
310 g/m2, dikte 500 µm, 92% wit, 100% katoen  
Photo Rag Satin geeft foto's een zachte glans. En 
het bijzonder is dat de ongeprinte gedeelten 
mat blijven. 

Landschap/natuur, art, 
tekeningen, 
kleur/zwart-wit, 
visitekaartjes, ansicht- 



 

 TeleCloggy  Johan de Wittstraat 38  1215 GX Hilversum
 https://www.telecloggy.nl  info@telecloggy.nl  +31 6 14014873 

5 

Papiersoort  Eigenschappen en omschrijving  Toepassing 

en trouwkaarten, 
certificaten, 
waterafstotend 

Fine Art –  
Museum Etching 

Oppervlakte 35% glad, gewicht 350 g/m2, dikte 
570 µm, 87% wit 
Zeer geschikt voor foto's met zachte tinten en 
fijne grijsnuances. Voldoet aan hoge 
archiveringsnorm. 

Landschap/natuur, 
kleur/zwart-wit, art, 
tekeningen, 
certificaten, 
waterafstotend 
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Opplakken	op	polystyreen

OPPLAKKEN TOT 1 METER BREED 

POLYSTYREEN 

  1mm  2mm 

t/m 20x30   € 16,00    € 20,00  

30x40   € 26,00    € 30,00 

40x40   € 32,00    € 40,00  

40x50   € 38,00    € 42,00  

40x60   € 40,00    € 43,00  

50x50   € 45,00    € 52,00  

50x70   € 50,00    € 58,00  

60x60   € 56,00    € 64,00  

70x100   € 89,00    € 99,00  

 
Om een foto niet te laten 
krullen of golven in een lijst 
wordt Polystyreen gebruikt. 
Zeker bij foto's die worden 
gebruikt in een passe-
partout is opplakken op 
Polystyreen aan te bevelen.  
 
Let op: prijzen van 
opplakken zijn inclusief de 
print. 
 
 
 
 
Dibond leent zich uitstekend 
om een foto zonder lijst te 
kunnen ophangen. 
Prijzen zijn inclusief print en 
ophangsysteem. 
 
Naast de standaard witte 
toplaag is er ook de 
mogelijkheid om af te 
drukken op geborsteld 
aluminium of op een 
gespiegelde toplaag. 
Hiervoor gelden andere 
prijzen, vraagt u gerust naar 
de mogelijkheden. 
 

  

OPPLAKKEN TOT 1 METER BREED 

DIBOND – inclusief foto en ophangsysteem 

  3mm 

30x45   € 49,00  

40x40   € 69,00  

40x60   € 86,00  

50x50   € 92,00  

50x70   € 115,00  

70x100   € 188,00  
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Canvas	

Afmeting (cm)  2 cm frame  4 cm frame  

20x30  € 22,00 €   28,30 
30x30  € 23,00 €   29,45 
30x45  € 36,00 €   44,40 
40x40  € 37,00 €   45,55 
40x60  € 52,50 €   63,38 
50x70  € 52,50 €   63,38 
70x100  € 79,00 €   93,85 

 
 
 
 
 
 
Voor alle tussenmaten kunt u met ons contact 
opnemen. Bij maten die geen veelvoud van tien 
zijn, dus bijv. geen 45x45 cm kunt u het beste 
even contact opnemen.

Inclusief ophangsysteem: € 4,50 
 
Let op: alle canvasdoeken zijn van hoogwaardig canvas (geen goedkoop linnen). Daarnaast zijn de 
doeken waterbestendig, UV-bestendig, kleurecht, strak gespannen en dus ook te gebruiken voor 
buiten. 
Levertijd ong. 5 werkdagen. Spoed kan ook +20% (binnen 24 uur maar wel besteld maandag t/m 
donderdag voor 13:00 uur). 

Diasec®	
Diasec® is een gepatenteerde methode om beeldmateriaal (foto's, diapositieven, epsilonprints etc) met 
de beeldzijde te verlijmen op Plexiglas. Hoogglanzend acrylaat benadrukt het kleurcontrast, waarbij 
subtiele details beter tot hun recht komen. 
 
Diasec® is de geijkte methode om uw beeldmateriaal te verduurzamen en van museale kwaliteit te 
maken. De Diasec® methode zorgt voor een verlijming zonder luchtblaasjes en natuurlijk ook zonder 
zichtbaar stof of lijmrestjes. 
 
Diasec 3mm dibond inclusief foto (Fuji Pearl) en ophangprofiel. 
 

LIJSTEN	
Lijsten zijn er in vele soorten en maten. Voor goedkope maar toch zeer degelijke en mooie standaard 
lijsten verwijzen wij u naar de website van C&C fotolijsten: http://www.ccfotolijsten.nl/ 
Dit is een groothandel waar wij goede ervaringen mee hebben. Op de website staan weliswaar geen 
prijzen, maar u kunt hier een keuze maken tussen verschillende lijstsoorten en -kleuren. Stuurt u ons 
gerust een email met een aantal lijstkeuzes en het formaat waarin u die zou willen bestellen, dan kunnen 
wij u de prijzen retourneren. Bovendien hebben we voorbeelden van de meest verkochte standaard 
lijsten. 
Uiteraard bent u vrij om zelf een lijst uit te kiezen. We kunnen dan bijvoorbeeld voor u wel het 
opplakken verzorgen en het passe-partout. 

Museumglas	
Wilt u ontspiegeld glas van hoogwaardige kwaliteit dan kunt u dat tegen een meerprijs bij uw lijst 
bestellen. De prijs gaat per vierkante meter ong. € 250,00/m2  
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Afmeting (cm)  Prijs 

13x18  € 8,85 
30x40  € 38,00 
40x40  € 48,00 
50x70  € 96,50 
75x100  € 197,50 

 

PASSE‐PARTOUTS	
Hand gesneden (18 kleuren), binnenmaat kunt u 
zelf aangeven. 
Afmeting (cm) 
buitenmaat 

Prijs 

20x30  € 4,60 
30x40  € 6,65 
50x70  € 15,00 
70x100  € 21,20 
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