
 

 
 
Met heel veel plezier heb ik onlangs foto’s gemaakt van de jongste kindjes en soms hun broertjes en/of 
zusjes op Pastoor Middelkoop. Ik hoop dat jullie blij zijn met de gemaakte foto’s. Ik heb de allerleukste 
foto’s geselecteerd en nabewerkt zodat jullie zelf kunnen kiezen welke foto’s afgedrukt mogen worden.  
 
Er kan gekozen worden uit verschillende voordeelpakketten, losse fotoafdrukken maar ook voor digitale 
bestanden, canvassen, afdrukken op dibond of forex en wat andere leuke producten.  
De foto’s staan genummerd in deze gallery, het nummer zie je staan onder de foto als je op de foto 
hebt geklikt. Dit nummer heb ik nodig om te weten welke foto’s er besteld moeten worden.  
Er kan gekozen worden voor een afdruk in zowel kleur als zwart/wit, geef duidelijk je voorkeur aan door 
het juiste fotonummer door te geven. Er staan ook 2 groepsfoto’s in, geef ook hierbij je voorkeur aan. 
 
Je bestelling mag je vervolgens mailen naar info@aggesoes.nl 
 
BELANGRIJKE INFO 
Vanaf 24 juli tot 15 augustus heb ik vakantie.  
 
Bestellingen welke uiterlijk 12 juli gedaan worden zullen voor mijn vakantie en dus voor 23 juli gratis bij 
jullie thuis worden afgeleverd.  
 
Mocht dit niet mogelijk zijn i.v.m. jullie eigen vakantie geef dit dan even aan dan bewaar ik jullie 
bestelling tot na mijn vakantie. De levering van digitale bestanden, fotoafdrukken, dibond en forex 
lever ik waar mogelijk voor 23 juli mits tijdig besteld en betaald. De overige producten kan ik niet 
gegarandeerd voor 23 juli leveren. Natuurlijk zal ik dit wel nastreven.  
 
Vermeld bij je bestelling via de mail de naam van je kind, je eigen naam, adres en telefoonnummer en 
je betaalvoorkeur (via een tikkie of met een factuur via de mail). Pas na betaling neem ik een bestelling 
in behandeling. 
 
Ook na 23 juli kan er nog besteld worden vanzelfsprekend. Als de bestelling opgehaald wordt dan 
reken ik geen verzendkosten, als het verzonden of bezorgd moet worden zijn de verzendkosten 
standaard €5,75 
De pakketten met fotoafdrukken zijn voor iedereen hetzelfde, ik heb voor iedere ouder apart een 
persoonlijk aanbod voor het nemen van alle digitale bestanden. Deze prijs is afhankelijk van de 
hoeveelheid foto’s die gemaakt zijn.  
 
Persoonlijk aanbod voor het ontvangen van alle getoonde foto’s in hoge resolutie €60,- 
 
Natuurlijk kan er ook in kleinere aantallen digitale bestanden worden gekocht. De prijzen zijn als volgt: 
 
 
DIGITALE BESTANDEN 
De foto’s worden via we transfer in hoge resolutie verstuurd. 
per stuk    € 10,- 
3 stuks    € 25,- 
5 stuks    € 37.50 
8 stuks    € 50,- 
 
 
 
Als je kiest voor het aanbod om alle digitale bestanden te nemen dan kun je eventuele fotoafdrukken 
of de voordeelpakketten bestellen met 25% korting. Let op dit geldt alleen voor de voordeelpakketten 
en fotoafdrukken dus niet voor de overige producten. 
 
 
 
 
 



 

De prijzen voor de voordeelpakketten zien er als volgt uit: 
 
Pakket BASIS    €10,00 

 
 
1 portretfoto’s van 13x19cm* 
1 pasfotovel met 2 foto’s van 6x9cm en 8 pasfoto's* 
1 groepsfoto van 13x19cm 
*Bij dit pakket wordt er 1 foto gekozen die op alle fotovellen hetzelfde is 
 
Pakket EXTRA    €13,50 

 
1 portretfoto’s van 13x19cm* 
1 pasfotovel met 2 foto’s van 6x9cm en 8 pasfoto's* 
1 duovel van 13x19cm met 2 foto’s* 
1 groepsfoto van 13x19cm 
*Bij dit pakket wordt er 1 foto gekozen die op alle fotovellen hetzelfde is 
 
Pakket PORTRET    €13,50 

 
 
 
3 portretfoto’s van 13x19 naar keuze* 
1 groepsfoto van 13x19cm 
*Bij dit pakket mag je 3 (eventueel verschillende) portretfoto’s naar keuze kiezen 
 
 



 

Pakket LUXE    €24,50 

 
 
1 pakket basis met 1 portretfoto van 13x19, 1 duovel en een pasfotovel * 
2 portretfoto’s naar keuze van 13x19 
1 portretfoto naar keuze van 20x30 
1 groepsfoto van 13x19 
 
* Bij dit pakket kies je 1 foto welke als basispakket wordt geleverd 
  De extra 2 portretfoto’s van 13x19 en 1 van 20x30 zijn naar eigen keuze 
 
Pakket OPA & OMA    €32,50 

 
3 portretfoto van 13x19* 
2 portretfoto naar keuze van 20x30* 
1 groepsfoto van 13x19 
 
* Bij dit pakket kies je de portretfoto’s van 13x19 en 1 van 20x30 zijn naar eigen keuze 
 
Pakket DIGITAAL klein    €21,50 
 

 
 
3 portretfoto naar keuze van 13x19cm 
1 digitaal bestand naar keuze  
1 groepsfoto van 13x19 
 



 

Pakket DIGITAAL groot    €42,50 

 
 
2 portretfoto van 13x19* 
1 portretfoto naar keuze van 20x30* 
2 digitale bestanden naar keuze  
1 groepsfoto van 13x19 
 
 
PRIJSLIJST EXTRA NABESTELLINGEN 
Er kunnen naast de fotopakketten nog extra foto’s en canvassen worden nabesteld tegen 
onderstaande tarieven. 
 
Let op: De foto’s worden afgedrukt zoals ze in de beveiligde gallery staan. Mocht je graag een vierkante afdruk 
willen dan kan dit ook maar geef dit dan aan tijdens het bestellen (dit kan niet bij de pasfoto en duovellen). Geef 
ook duidelijk aan d.m.v. het juiste fotonummer of je voor kleur of zwart/wit kiest en voor mat of glans. Zonder keuze 
worden de afdrukken mat afgeleverd. 
 
FOTOAFDRUKKEN 
10x10 – 10x15  € 4,00 
13x13 - 13x19          € 5,00 
15x15 - 15x22          € 8,00 
20x20 - 20x30          € 12,00 
30x30 - 30x45          € 20,00 
40x40 - 40x60          € 35,00 
 
 
1 pasfotovel   €6,00   

 
 
1 duovel     €6,00    

 
 



 

CANVASSEN 
 
Canvassen worden gespannen op een stevig spieraam en geprint op een zware kwaliteit canvas met een 
beschermende vernislaag. Afwijkende formaten op aanvraag mogelijk. 

Formaat       
20x20cm  €41,95    
20x30cm              €48,95      
30x30cm              €51,95     
30x45cm              €57,95      
40x40cm              €63,95      
40x60cm              €69,95     
50x50cm             €73,95      
50x70cm              €83,95      
60x60cm              €84,95      
60x90cm             €103,95      
80x120cm  €154,95      

 

DIBOND ALLUMINIUM  

Een dibond plaat is een combi van een aluminiumplaat met een witte toplaag. Een prachtig product om je foto op 
te laten drukken. Een prachtig strak product wat mooi staat in ieder interieur. 

Formaat  MAT   
20x20cm  €37,95   
20x30cm              €39,95   
30x30cm              €43,95   
30x45cm              €45,95   
40x40cm              €64,95   
40x60cm              €72,95   
50x50cm             €76,95   
50x70cm              €92,95   
60x60cm              €107,95   
60x90cm             €124,95 

 

FOREX  

Forex is een lichtgewicht materiaal van kunststof welke mooi staat in allerlei interieurs. Het geeft een prachtig 
eindresultaat.  

Formaat  MAT   
20x20cm  €22,95  
20x30cm              €24,95  
30x30cm              €35,95  
30x45cm              €39,95  
 

 
FOTO OP HOUTEN BLOK 
Uw favoriete foto op een 18 mm of 35 mm dik houten blok. Een prachtig dik blok om neer te zetten of op te hangen. 
 

 



 

FORMAAT                  18MM   35MM 
10x10cm                   €27,50   €29,50 
10x15cm                    €29,50   €32,50 
13x13cm                    €30,00   €34,50 
13x18cm                    €33,50   €36,50 
15x15cm                    €29,50   €32,50 
20x20cm                   €36,50   €39,50 
20x30cm                    €39,50   €44,50 
30x30cm                    €49,50   €59,50 

 

FOTO OP WIT KUNSTSTOF BLOK 
Uw favoriete foto op een 30 mm dik kunststof blok met een houtlook. Prachtig om neer te zetten of op te hangen 
 

 

FORMAAT 30mm 
10x10cm                  €32,50  
10x15cm                   €37,00  
13x18cm                   €39,50  
15x15cm                   €42,50  
20x20cm                  €47,50  
20x30cm                   €53,50  
30x30cm                   €59,50  

 
 
BELANGRIJKE INFORMATIE & ALGEMENE VOORWAARDEN 
BETALING 
Nadat de inloggegevens voor de beveiligde gallery zijn ontvangen en er een keuze is gemaakt wat je 
wilt nabestellen maak ik een factuur welke ik via de mail naar je toe stuur of stuur ik een tikkie. Nadat de 
betaling van de bestelling is voldaan neem ik de bestelling in behandeling. Nabestellingen kunnen 2 tot 
3 weken in beslag nemen afhankelijk van de bestelling. Fotoafdrukken duren minder lang, 
wandproducten nemen meer tijd in beslag. Ik ben niet verantwoordelijk voor vertragingen die ontstaan 
bij de leverancier.  
ADRES 
Eventueel kunnen bestellingen na overleg bij mij thuis worden opgehaald in Schoonebeek. 
 
Vanaf begin 2022 wonen we in de Delftlanden in Emmen met een mooie studioruimte aan huis 
 
06 53236403   |   info@aggesoes.nl   |   www.aggesoes.nl  
 
 

Deze info is ook te vinden via www.aggesoes.nl/pastoormiddelkoop  

 
 


