Weert, 04-03-2021

A. Prijzen en werkwijze Schilderingen Eigen Werk
Indien te koop is de prijs per werk aangegeven op de website. Deze is exclusief BTW (9%) en
verzendkosten.
Het schilderij wordt in een, daarvoor geschikte, stevige kartonnen doos verpakt. Verzending vindt
plaats, nadat betaling is ontvangen, tegen de gangbare PostNL tarieven. Zelf ophalen of een andere
vorm van verzending is mogelijk in overleg.
Er kunnen geen garanties op welke wijze dan ook worden afgegeven bij eventuele transportschade.

B. Prijzen en werkwijze Schilderingen in Opdracht
Even het verschil tussen impressie o.b.v. foto versus o.b.v. locatie.
Beide vormen van impressie leggen een indruk vast als schilderij op doek. Een impressie op locatie is
echter beperkt in de tijd (4 uur) en dus ook de mogelijkheden. Een impressie o.b.v. foto biedt meer
ruimte en tijd voor overleg en wensen. Ook de detaillering gaat verder dan bij een impressie op
locatie.

Een Schilderij Impressie o.b.v. foto’s
U ontvangt een offerte nadat met u de opdracht is bepaald. Er dient uiteraard geschikt fotomateriaal
te worden aangeleverd voor acceptatie van de opdracht. Aanvraag voor een impressie op basis van
foto’s dient uiterlijk 4 weken voor gewenste afleverdatum vastgelegd te zijn in een
opdrachtbevestiging. Voor acceptatie van de opdracht wordt een aanbetaling van 25% gevraagd.
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-vervolg schilderij impressie o.b.v. foto’s

Er gelden minimumprijzen, exclusief BTW (9%) en verzendkosten, als indicatie.
80 x 100

€750,-

100 x 120

€950,-

Een Schilderij Impressie op locatie (zg. Live Paint)
Aanvraag voor een impressie op locatie dient uiterlijk 4 weken voor uitvoeringsdatum vastgelegd te
zijn in een opdrachtbevestiging. Voor acceptatie van de opdracht wordt een aanbetaling van 25%
gevraagd.
U ontvangt een resultaat op basis van een sessie van 4 uur schilderen tegen een vaste prijs, exclusief
BTW (9%). De compositie is in overleg en zo realistisch mogelijk binnen het gegeven tijdsbestek.
80 x 100

€600,-

100 x 120

€800,-

Reiskosten tot 50km bedragen €0,25 per km. Boven 50km worden extra reiskosten v an €0,35 per km
in rekening gebracht.
U ontvangt een factuur na voltooiing van het werk.

Schilderij Portret
U ontvangt een offerte nadat met u de opdracht is bepaald. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan
het aantal personen, onderwerp of verfsoort. Aan een portret wordt veel tijd besteed om het
resultaat zo gelijkend en naar wens als mogelijk te krijgen. Hiervoor worden ook tussenresultaten
met je gecommuniceerd waardoor je invloed hebt op het resultaat. Voor de realisatie is een periode
van 4 weken vanaf aanvang schilderen tot gewenste leverdatum aan te houden. Een portret kan
gemaakt worden vanaf €1200,-, exclusief BTW (9%).

Algemene regels
Alle prijzen zijn exclusief BTW (9%) en verzendkosten en evt. reiskosten.
Verzending (m.u.v. Impressie op locatie) vindt plaats, nadat betaling is ontvangen, tegen de gangbare
PostNL tarieven. Het schilderij wordt in een, daarvoor geschikte, stevige kartonnen doos verpakt bij
verzending. Zelf ophalen of een andere vorm van verzending is mogelijk in overleg.
Er kunnen geen garanties op welke wijze dan ook worden afgegeven bij eventuele transportschade.
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