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Prisliste for LindFoto.dk
Alle priser er inkl. moms og gældende til de erstattes af en ny prisliste på hjemmesiden.
Der tages dog forbehold for pludselige prisstigninger fra leverandører.

Spørg endelig, hvis der er en opgave eller et produkt du ikke finder prisen på her.
Ingen pakker
Hos LindFoto.dk er du ikke bundet af pakker, hverken ved portræt-, fest- eller skolefoto.
Den samlede pris er derfor en pris for fotografering + en pris for billeder m.m.
- samt et ordregebyr og evt. forsendelse, hvis der indgår fysiske produkter.
På de 2 første sider finder du priser på fotografering
– de øvrige sider er priser på billeder og andre produkter.
Opgaver ud af huset, produktfoto m.m. – se side 2.
Skoler / institutioner / konfirmandhold m.m. – se side 12-13.
På hjemmesiden www.lindfoto.dk finder du billeder af fotogaver, rammer, takkekort m.m.

Portrætfotografering i mit atelier (ex. billeder)
Enkeltpersoner, familier, grupper, konfirmander, brudepar, dyr…
Prisen gælder for op til 1 times fotografering, uanset hvor mange I er. Kommer I en familie,
kan der derfor tages både gruppebilleder og portrætter, hvis tiden tillader det.
Prisen inkluderer, at jeg efter fotograferingen lægger de ”rå” optagelser på min hjemmeside,
så I med et login, i ro og fred kan vælge de billeder, I ønsker.
Når I har valgt, sender I en mail med bestillingen eller ringer til mig.
Skal det gå stærkt, kan der vælges billeder lige efter fotograferingen.

Gratis digital kopi:
Når ordren er afsluttet, modtager du en mail med digitale kopier af de print du har købt.
Filerne vil have et diskret logo og være 700 pixels i bredden og er dermed ikke egnet til print.
– Men de egner sig fx fint til Facebook – eller til at sende i en mail.
1 times fotografering inkl. upload til min hjemmeside:
Pr efterfølgende ½ time betales:

525,250,-

Foto til pas & kørekort m.m. (inkl. fotografering)
Pasfoto printes straks på en Canon blæk-printer – så du får dem med i hånden
.
. Ark med 4 billeder på 3,5 x 4,5 cm / eller billedet tilsendt på mail:
Ark med 4 ekstra billeder – bestilt samtidig:
Pasfoto til USA. Ark med 2 stk. på 5,1 x 5,1 cm / eller billedet tilsendt på mail:
Pas / Visum / ID foto som kræver anden baggrund eller andet specielt: 2-4 stk.:

100,50,100,150,-

Pasfoto / ID-billeder i andre størrelser kan sagtens laves – hvis du kender mål og krav.
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Festfotografering….
Bryllup, konfirmation, fødselsdag, reception m.v. (ex. billeder)
Ved et bryllup - eller en anden fest - bestemmer I selv, hvor mange timer, jeg skal være med.
Måske kun ved kirken - måske helt til brudevalsen.
I den tid jeg er der, fotograferer jeg alt det jeg kan nå - og selvfølgelig det vi har aftalt.
Efter fotograferingen laver jeg en hurtig justering af alle billeder – så lys og farve ser fornuftigt
ud – men jeg laver ikke i første omgang en færdig redigering af alle billeder.
Herefter lægges alle disse ”rå” billeder i et galleri på min hjemmeside, hvor de kan ses via. et
login, og I kan nu I ro og fred kan vælge de billeder, I ønsker at få lavet.
I er velkomne til at give jeres login videre til gæsterne, så de kan lave deres egen bestilling.
Når I har valgt, sender I en mail eller ringer til mig med bestillingen.
Priser på billeder, albums, takkekort m.v. finder du senere i prislisten.
Der betales altid som minimum en grundtakst som dækker de første 2 timer.
Ved en afstand på mere end 40 km – hver vej – lægges der 1 time på til kørsel.
Ved en afstand på mere end 100 km – hver vej – lægges der 2 timer på til kørsel.
Skal der tages billeder indendørs af brudeparret eller fx par-billeder af gæsterne, så
anbefaler jeg, at jeg medbringer mit mobile studie – evt. blot lamperne – for at få et godt lys.
Festfotografering – Grundtakst: for de 2 første timer samt upload af billeder til hjemmeside :
Efterfølgende timer :
Kørsel pr. km. – de første 100 km.:
Kørsel pr. km. – ud over 100 km.:
Pris for at medbringe mobilt fotostudie (lys og baggrunde) :
Depositum som betales før aftalen er gældende (fratrækkes den endelige faktura) :

1600,00
350,00
3,50
4,50
350,00
500,00

Øvrige opgaver ud af huset samt produktfoto m.m.
Alle øvrige fotoopgaver afregnes normalt til timepris – pr. time 525,Opgaver ud af huset faktureres normalt med minimum 2 timer + kørsel + billeder.
Studieopgaver som fx produktfoto er normalt også på timebasis – både for selve
fotograferingen og for den efterfølgende billedbehandling.
Prisen vil så normalt også indeholde færdige digitale filer til fri afbenyttelse.
Skal jeg lave flere produktfotograferinger for samme kunde – vil første gang ofte være på
timebasis – mens efterfølgende fotograferinger evt. kan afregnes med en fast pris pr.
produkt, hvis der er tale om ret ensartede produkter.
Der betales dog minimum for 1 time ved produktfoto, uanset antallet af produkter.
Opgaver for aviser, magasiner og blade:
Faktureres normalt som øvrige opgaver ud af huset
+ min. 350,- pr. billede + 50% for forsidefotos.
Bemærk at alle priser i denne prisliste er inkl. moms.
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Papirbilleder

- redigerede

Priserne gælder for alle print leveret af billeder jeg har taget – se dog også side 4.
- Har du en større ordre, så kontakt mig for mulighed for rabat.

Prisen dækker almindelig redigering d.v.s. bl.a. beskæring, justering af farver og lys,
konvertering til sort/hvid eller bruntonet / sepia, udtoning og lignende
- så billedet fremstår bedst muligt og opfylder kundens ønsker.
Prisen dækker derfor ikke blot printet – men også mit tidsforbrug.
Alle redigerede billeder printes hos Nordic Digital Lab – måske landets bedste fotolab.

Almindelige
Formater
10 x 15
13 x 18
15 x 21
18 x 24
20 x 25
20 x 30
21 x 30
25 x 30
30 x 40
30 x 45
40 x 50
40 x 60
50 x 60
50 x 70
50 x 80

Storformat
60 x 80
70 x 70
75 x 75
80 x 80
70 x 100
100 x 100
100 x 150
150 x 200

1.kopi
(Farve
el. S/H)

50
70
85
90
115
145
145
165
225
230
300
350
430
475
550

710
725
800
900
990
1100
1650
2700

Efterfølgende
kopier
(Farve el. S/H)

35
55
65
70
90
115
115
135
180
184
240
285
345
380
440

605
620
680
765
855
935
1470
2520

Print af
scannede
fotos
25
35
42
45
57
72
72
82
112
115
210
245
301
332
385

497
507
560
630
693
770
1155
1890

Ønsker du billederne elektronisk - se side 5.

Bemærkninger
Standard papir
Alle billeder laves som standard på mat papir.
Efterfølgende kopier…
Farve, sort/hvid og bruntonet betragtes som
forskellige originaler.
Bestiller du samme original i flere størrelser,
betales fuld pris for den største og nedsat pris
for resten.
Størrelser…
Billeder kan bestilles i præcis den størrelse du
ønsker – max. brede er dog 150 cm.
I de almindelige formater betaler du for
nærmeste størrelse ”opad”.
Fx afregnes 10x13 som 10x15.
I storformat betaler du for den eksakte
størrelse.
De viste priser er derfor blot eksempler
Beskæring
Når samme billede leveres i forskellige
størrelser, kan der være forskel på
beskæringen, da ikke alle formater har samme
forhold mellem længde og brede.
Se mere på hjemmesiden.
Ægte Sort/Hvid…
Sort/hvide billeder op til 50 x 80 laves som
ægte sort/hvid print uden farvestik.
Collager
Der betales for en ”1.kopi” i collagens størrelse
+ 25,- kr. pr. billede, der indgår i collagen for
opsætning. Skal billederne redigeres betales
også for tidsforbrug til det.

”Print af scannede fotos” - dækker typisk kopier af dine
gamle fotografier som jeg har scannet
og evt. restaureret – se side 11.
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Papirbilleder – uredigerede – kun farve – kun de viste størrelser.
Fx festbilleder samt fremkaldelse af dine egne digitale billeder
Generelt leveres billeder fra atelier-optagelser samt billeder af brudepar m.v. ikke som uredigerede billeder.
Uredigerede billeder er derfor fx kun en mulighed for øvrige billeder fra et bryllup eller en anden fest.
Det kan fx være billeder uden for kirken, eller billeder af gæster ved bordene.
Billeder du godt vil have mig til at fremkalde men uden jeg bruger mere tid på redigering.
Billederne vil se ud, som de der blev uploadet til gennemsyn på min hjemmeside.
Prisen gælder også fremkaldelse af dine egne digitale filer - uden min redigering.
Skal jeg også redigere, afregnes redigeringen efter tidsforbrug – og billederne til nedenstående priser.
For at kunne tilbyde denne pris, benyttes en anden leverandør til disse billeder – men selvfølgelig stadig i en
kvalitet jeg helt kan stå inde for. Der printes på blankt papir, hvis ikke andet aftales.
Ud over normalt ordregebyr, tillægges porto på mellem 39 - 89,- kr., samt evt. 25,- kr. pr. ordre for mat papir.

Gør tydeligt opmærksom på, hvis du ønsker uredigerede billeder.
10 x 15 cm
13 x 18 cm
20 x 30 cm

1-99 stk.
4,6,35,-

100-249 stk.
3,5,28,-

250-499 stk.
2,50
4,24,-

500- stk.
2,25
3,50
21,-

Indbydelser – Takkekort – Julekort – Bordkort

( min. 10 stk. ens )

Indbydelser, Takkekort & Julekort med vignet og tryk på én side
10 x 20 cm inkl. 5 cm vignet – på blankt fotopapir med hvid bagside.
Første 10 stk.
Efterfølgende 10 stk.
Kuverter pr. 10 stk.

150,125,10,-

Postkort, Indbydelser, Takkekort & Julekort med tryk på én side
- helt efter dit ønske med tekst og billeder
Print på 260g papir – blank forside og mat bagside. Inkl. kuverter.
Op til 10 x 15 cm – pr. stk.
Op til 13 x 18 cm – pr. stk.

10,16,-

Kort med tryk på begge sider – helt efter dit ønske med tekst og billeder
Print på 300g papir – blank eller mat forside og bagside – eller forskelligt. Inkl. kuverter.
10,0 x 15,0 cm kort – pr. stk.
13,0 x 18,0 cm kort – pr. stk.

11,18,-

Foldekort med tryk på alle 4 sider – helt efter dit ønske med tekst og billeder
Print på 300g papir – blank eller mat forside og bagside – eller forskelligt. Inkl. kuverter.
10,0 x 15,0 cm kort (foldet størrelse) m/ fals – pr. stk.
13,0 x 18,0 cm kort (foldet størrelse) m/ fals – pr. stk.

16,20,-

Bordkort / glaskort
Et hvidt kort på 9 x 10 cm. m/ foto i venstre side. Bukkes på midten. Plads til at skrive navn
10 stk.
Efterfølgende 10 stk.

Opsætning af kort efter dit oplæg ( hvis der indgår mere end et billede)

pr. ordre

125,100,75,-
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Elektronisk levering af billeder
pr. mail, CD /DVD eller download
Hvor ikke andet er nævnt leveres billederne som jpg-filer i 300 dpi.
Andre filformater og opløsninger kan aftales.
Gratis

Billeder fra en fotografering til gennemsyn

Via. login på min hjemmeside.
Billederne er forsynet med logo – og i en opløsning som er uegnet til print.

Elektronisk kopi af leverede print - uden logo – til skærmbrug, web m.v.
Leveres normalt som jpg-filer – 800 pixels i bredden .
Pr. ordre – via mail eller download

100,-

Du få gratis en elektronisk kopi af alle de billeder du har bestilt som print.
Billederne leveres på mail / download – 700 pixels i bredden – med et diskret logo – og i en
opløsning som ikke egner sig til print – men er fin til fx Facebook.

Redigerede billeder leveret elektronisk - til print
Ønsker du muligheden for selv at printe, kan du få de færdigt redigerede billeder leveret
elektronisk - på mail, via. download eller på CD / DVD
.
Prisen for et elektronisk billede er den samme som for et printet billede i samme størrelse.
Det betyder, at billederne leveres i den størrelse du ønsker - i en opløsning på 300 dpi – som
er den ideelle opløsning til et pænt print.
Du skal med andre ord bestille filerne i den størrelse, du maksimalt ønsker at kunne printe
dem i – enten på din egen printer eller hos en fotohandler. Priser som for papirbilleder side 3.
Ved levering på CD betales desuden pr. ordre

50,-

Elektroniske kopier af de ”rå” filer fra en fotografering
Ønsker du selv både at redigere og printe dine billeder er det også muligt.
Du skal dog være opmærksom på, at det netop er ”rå” filer. Det betyder, at der som minimum
ofte er behov for beskæring – måske opretning – samt justering af lys, farver, kontrast og
skarphed, for at få et flot resultat. Samtidig skal du være opmærksom på, at det ikke er alle
laboratorier, hvor du kan vælge laboratoriets automatiske korrektioner fra.
Så med mindre du har godt styr på billedbehandling og bruger et godt laboratorium, må du alt
i alt forvente, at billeder du selv får fremkaldt, ikke kommer til at se ud helt som dem du evt.
har fået af mig – bl.a. i farvetone.
Men skal du bruge mange print er det selvfølgelig en billigere løsning.
Rå billeder fra 1 times atelier-optagelse – 10 x 15 cm, 300 dpi, jpg el. psd-filer
Rå billeder fra 1 times atelieroptagelse – fuld opløsning, jpg el. dng-filer
Rå billeder fra et bryllup eller anden fest – 10 x 15 cm, 300 dpi, jpg el. psd-filer
Rå billeder fra et bryllup eller anden fest – fuld opløsning, jpg el. dng-filer

600,1200,900,1800,-

Fremkald selv dine billeder i professionel kvalitet – med rabat
Få 10 % rabat på et af Danmarks allerbedste laboratorier, når du fremkalder dine egne billeder.
Det kan være elektroniske filer du har købt af mig – eller det kan være dine egne billeder.
Nordic Digital Lab i Randers – betjener en lang række af Danmarks professionelle fotografer. Det er nok ikke
her du får fremkaldt dine feriebilleder – men til dine udvalgte forstørrelser, som skal bruges til gaver eller til
din egen væg - er det et rigtig godt valg.
Benyt dette link: www.nordicdigitallab.dk indtast koden LindFoto15 ved betaling – så får du 10 % rabat.
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Print på glas og aludibond - opklæbning og laminering
Som et alternativ til indramning, kan dine billeder monteres på fx karton eller skumplader
eller printes direkte på glas eller aludibond.
Du kan vælge opklæbning på 2 mm karton, 5 mm skum, 10 mm skum eller bag en glasplade.
Du kan få printet på 3 mm aludibond – som er meget robust.
Større billeder kan med fordel monteres på de kraftigste af materialerne, for bedst at holde faconen.
Vil du beskytte billedet mod ridser, og sikre, at det kan gøres rent, bør det lamineres.
Ønsker du selv at montere dine billeder kan du få dem leveret med en selvklæbende folie på bagsiden.
De fleste løsninger kan kombineres.
Billederne leveres med beslag til ophæng.
Som eksempel på en populær kombination er medtaget:
Montering af foto på 5 mm skumplade, lamineret og med en tynd (15 mm) eller tyk (25 mm) ramme.
Rammerne fås i sort, hvid, guld, sølv og lys eg.
Priserne er for det færdige produkt – monteret på den valgt løsning.
Laminering her en selvstændig pris – men jeg anbefaler du altid vælger laminering med, når du får dine
billeder monteret på karton, eller skum – da der ikke er glas for – heller ikke i kombination med ramme.
Priserne nedenfor er kun eksempler – du kan få billeder monteret i enhver størrelse op til det angivne max.
På
2,5 mm
karton

På
5 mm
skum

På
10 mm
skum

Print på
3 mm
Aludibond

Print
Bag på
Glas

5 mm skum
Laminering
og ramme
tynd / tyk

Vådlaminering
mat/blank

20 x 30
30 x 40
40 x 50
40 x 60
50 x 70
70 x 100

232,- 232,333,- 324,450,- 435,655,- 512,660,- 659,1305,- 1358,-

263,396,510,602,816,-

312,432,570,674,895,1568,-

408,624,760,912,1155,1540,-

734,956,1208,1326,1630,2446,-

743 / 769
999 / 1031
1125 / 1161
1340 / 1383
2250 / 2302

86,151,211,254,334,575,-

Max

70 x 100

50 x 70

150 x 200

150 x 200

100 x150

Med
Klæb

70 x 100

Print på 25 mm MDF-plade eller på 21 mm birkekrydsfiner
Billedet printes direkte på pladen, så der kommer ikke et print oven i – priserne her er for det færdige produkt.
Priseksemplerne er for de 3 standardstørrelser, som kan leveres i løbet af en god uges tid.
Andre størrelser kan leveres med lidt længere frist.
Fordi der printes direkte på pladen – er det en meget robust løsning til fx udstillinger, eller andre billeder, som
skal ”håndteres” – da der jo ikke er noget billede, som kan gå løs.
Inden billedet printes på pladen, printes med hvid farve – så man kan ikke se træet igennem.

21 x 30 cm
30 x 30 cm
30 x 42 cm

25 mm MDF
400,481,542,-

21 mm birkefiner
516,603,691,-
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Print på lærred – med eller uden svæveramme – i 2 kvaliteter
Du kan få dine billeder printet på lærred så det ligner et maleri.
Billederne kan både være i farve, sort-hvid eller bruntonet – helt som papirbilleder.
Lærredet kan monteres på en smal eller en bred blindramme – og hænges op som det er –
eller det kan monteres med en smal blindramme + en af de 5 forskellige svæverammer.
Størrelserne her er kun eksempler – lærreder kan leveres i alle mål fra 18x24 til 110x180 cm.
Lærred i 2 kvaliteter.. Jeg anbefaler ”eksklusiv canvas”. Du kan se eksempler i studiet.
Klassisk Canvas: Et lidt groft lærred – som ikke er lamineret og derfor dårligt tåler aftørring.
Eksklusiv Canvas: Et finere lærred – som er lamineret – mere robust og tåler en fugtig klud.

Format

18 x 24
20 x 30
30 x 40
40 x 50
40 x 60
50 x 50
50 x 60
50 x 70
60 x 60
50 x 80
60 x 80
80 x 80
70 x 100
100 x 100
100 x 150
110 x 180

Lærred på 16 mm
blindramme

Lærred på 40 mm
blindramme

Lærred på 16 mm blindramme +
svæveramme i
sort / hvid / guld / sølv / lys eg

Klassisk / Eksklusiv

Klassisk / Eksklusiv

Klassisk / Eksklusiv

355,- / 450,377,- / 430,471,- / 596,584,- / 739,641,- / 811,649,- / 823,717,- / 907,783,- / 990,793,- / 1003,849,- / 1074,944,- / 1195,1135,- / 1436,1211,- / 1532,1554,- / 1532,2115,- / 2675,2661,- / 3367,-

438,- / 654,471,- / 596,603,- / 763,754,- / 954,830,- / 1050,838,- / 1060,924,- / 1169,1009,- / 1277,1019,- / 1298,1094,- / 1384,1208,- / 1527,1436,- / 1816,1531,- / 1937,1930,- / 2441,2597,- / 3284,2997,- / 4058,-

571,- / 721,621,- / 785,814,- / 1029,1025,- / 1296,1131,- / 1431,1140,- / 1442,1255,- / 1587,1371,- / 1734,1381,- / 1746,1485,- / 1879,1629,- / 2061,1918,- / 2425,2044,- / 2584,2532,- / 3204,3349,- / 4236,3841,- / 5162,-

Rammer
Jeg har altid disse aluminiumsrammer med refleksfrit glas på lager.
Rammerne til og med 21 x 30 cm kan både stå og hænge.
13 x 18 cm – sort eller alu.
18 x 24 cm – sort eller alu.
20 x 25 cm – sort eller alu.
21 x 30 cm – sort eller alu.
30 x 40 cm – sort eller alu.
50 x 70 cm – alu.

59,77,81,91,146,207,-

Jeg kan skaffe andre rammer, men så må du regne med fragt oven i prisen.
Se hele udvalget i rammer på www.adj.dk - Find din ramme - og spørg mig om prisen.

Indramning
Dine fotos, plakater, tegninger m.m. kan også indrammes med eller uden passepartout, med almindeligt
eller refleksfrit glas og 27 forskellige rammer. Se eksempler og priser på hjemmesiden.
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Fotogaver m/ billede – inkl. tilpasning af foto
- Giv en gave - eller forkæl dig selv – se billeder på hjemmesiden
Hvid T-shirt, 100% bomuld str. S til XXL: 18 x 27 cm tryk på forsiden

160,-

Vaskeanbefaling: max 30% med vrangen ud- ingen blegemiddel – ingen tørretumbling

Musemåtte – med robust overflade - 19 x 23 x 0,2 cm
Krus, hvidt porcelæn – ca. 9,5 cm højt, Ø 8 cm – med foto max 8 x 19 cm
Sparebøsse hvidt porcelæn, 9,5 cm høj, Ø 8,2 cm – med foto max: 8x19 cm

115,125,175,-

Puslespil:
Puslespil ca. A4: 48 brikker eller 192 brikker 20 x 28,5 cm
Puslespil ca. A3: 48 brikker eller 192 brikker 28,4 x 40 cm

125,150,-

Puslespil 20 x 30 cm – 112 brikker i gaveæske med et print i æsken
Puslespil 30 x 45 cm – 266 brikker i gaveæske med et print i æsken
Puslespil 32,0 x 47,5 cm – 500 brikker – i gaveæske med print på låget
Puslespil 47,5 x 65,0 cm – 1000 brikker – i gaveæske med print på låget

150,200,425,495,-

Ravensburger puslespil – i den gode kendte kvalitet
36 x 49 cm – 500 brikker (2,1 x 1,8 cm) – i gaveæske med print på låget
50 x 70 cm – 1000 brikker (1,9 x 1,7 cm) – i gaveæske med print på låget
60 x 80 cm – 1500 brikker ( 1,7 x 1,8 cm) – i gaveæske med print på låget

470,580,690,-

Specielt: Dit foto 3D graveret i en glasklods – se priser og muligheder på www.granitten.com
Bestil gennem mig til de samme priser – så slipper du for besværet.

Mangler du en fotogave du ikke ser her….
Der fås efterhånden mange forskellige gaveartikler og andre produkter, hvor man kan få sit
eget billede på. Jeg har medtaget nogle ovenfor – men kan skaffe en lang række andre fx:
Telefoncovers, iPad-cover, dækkeservietter, drikkedunk, madkasse, penalhus, vægur,
bordur, ølkrus, glasbrikker, skuldertaske, sportstaske, termokrus, køleskabsmagneter,
snekugle, notesbog, studiekalender, dørskilt, puder og krammedyr m/ T-shirt
- samt en lang række kalendere.
– så spørg, hvis du ønsker en pris på en bestemt gave.
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Fotobøger – fra 26 til 178 sider
En fotobog er en trykt bog med dine billeder.
Fotobogens færdige pris afhænger dels af størrelsen, valg af papir og omslag, trykkvalitet – samt mit
tidsforbrug til opsætning af bogen.
Bogen kan laves med billeder jeg har taget – fx fra et bryllup – eller den kan laves udelukkende med dine
egne billeder – fx fra dine børns opvækst – eller fra jeres ferie.
Jeg har bøger fra 2 forskellige leverandører.
Dem jeg har medtaget her er ”standard” fotobøger, som ligner en billedbog fra boghandleren.
Nedenfor ser du priserne for selve bogen.
Hertil kommer opsætning af bogen – og måske også indscanning af dine egne billeder.
For opsætning af bogen betaler du 7,- kr. pr. billede der indgår.
Skal jeg fx også scanne gamle familiefotos til bogen, afregnes det desuden med timepris.
For ekstra eksemplarer af samme bog, betales ikke for redigering og opsætning.
Prisen på bøgerne er for den angivne bog, med hardcover og i standard digital tryk – som er ganske flot.
Vælges højglanspapir, mat fotopapir, blankt papir eller mat luksus papir bliver den dyrere – vælges hæfte
indbinding eller softcover i stedet for hardcover – bliver den billigere. Så spørg på en specifik kombination.
Bestiller du mere end 2 af den samme bog er der lidt rabat.
Bemærk: 1 side er den ene side af et ark papir. 26 sider er derfor 13 ark papir…

Standard fotobøger:
Lille – kun i hæfteformat
Mini – kun med softcover
Kompakt – hardcover
(fås også som hæfte og softcover)
Kvadratisk – hardcover
(fås også som hæfte og softcover)
Stor – højformat – hardcover
(fås også som hæfte og softcover)
Stor – panoramaformat – hardcover
(fås også som softcover)

Størrelse
14 x 13 cm
15 x 11 cm
19 x 15 cm

Pris m 26 sider Ekstra 8 sider Max sider
105,20,50
105,20,74
260,26,74

21 x 21 cm

329,-

45,-

98

21 x 28 cm

332,-

33,-

178

28 x 21 cm

390,-

52,-

178

30 x 30 cm

459,-

59,-

178

28 x 36 cm
42 x 30 cm

649,649,-

59,52,-

178
178

XL – hardcover
XXL – højformat - hardcover
XXL – panoramaformat – hardcover

Luksus fotobøger
Vil du gøre noget særligt ud af billederne fra fx et bryllup eller barnedåb, er der en lang
række muligheder for luksus albums / fotobøger, med flot indbinding og omslag i stof,
kunstlæder eller ægte læder.
I albums er der typisk og et ”fladt” opslag, så der kan designes hen over 2 sider uden der
forsvinder noget ned i midten.
Spørg på muligheder, hvis du er interesseret – priser starter ved omkring 850,- kr.
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Album – hvor der indsættes printede billeder
Jeg har kun medtaget et mindre udvalg i mapper & album her, men kan få flere hjem.
Jeg får primært albums fra www.snejbjergrammen.dk.
Du kan selv gå på hjemmesiden og se alle mulighederne – og så spørge mig til en pris.
Seriealbum.
Serie-album - 17 x 17 cm – sort - (med ”harmonika-udtræk”) – inkl. 8 billeder på 8 x 11 cm
Album alene

410,105,-

”Luksus” album (ca. 18 x 23 cm) – sort – inkl. 8 billeder på 11,5 x 16,5 cm
Album alene

620,225,-

Serie-album – sort - (med ”harmonika-udtræk”) – inkl. 8 billeder på 12 x 16,5 cm
Album alene

560,190,-

3-fløjet mappe

Med plads til 3 billeder på 8 x 11 cm – inkl. 3 billeder
Album alene

360,225,-

Sevilla – ”Bryllupsalbum” – med passepartout-sider (Inkl. billeder)
Prisen er beregnet ud fra, at der sidder ’et stort billede på hver side, som med passepartout
fylder hele siden. Ønskes nogle eller alle sider i albummet med passepartout, hvor der er
plads til 2 eller 4 mindre billeder på siden, bliver albummet lidt dyrere.

Small 16 x 16
Til billeder på 9 x 12 cm
Small 16 x 16
Medium 22 x 22 Til billeder på 12 x 17 cm
Medium 22 x 22
Large 28 x 28
Til billeder på 18 x 24 cm
Large 28 x 28

8 dobbelt-sider
14 dobbelt-sider
8 dobbelt-sider
14 dobbelt-sider
8 dobbelt-sider
14 dobbelt-sider

1020,1830,1760,3080,3200,5940,-

Firenze – ”Bryllupsalbum” – med selvklæbende sider (Inkl. billeder)
Albummet monteres med ét billede på hver side. Billedet fylder siden helt ud.
Billeder kan også monteres i albummet med passepartout til en mindre merpris.

Small 12x12
6 dobbelt-sider
Small 12 x 12
12 dobbelt-sider
Medium 20 x 20
6 dobbelt-sider
Medium 20 x 20 12 dobbelt-sider
Large 28 x 28
6 dobbelt-sider
Large 28 x 28
12 dobbelt-sider

910,1600,1240,2730,3820,5790,-

Kliche-tryk – fx ”Vort Bryllup”
1. tekstlinie fx ”Mette og Mads”
2. tekstlinie fx ”1. juli 2015”

50,100,50,-

Tryk på forsiden af ”Sevilla” og ”Firenze”
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Kopi- og reparation af gamle fotografier
Jeg kan kopiere dine gamle fotografier, hvor negativerne mangler,
- samt reparere billeder, som har fået skader, og lave nye kopier.
Den nye kopi kan ofte scannes til at blive større end originalen - og kan derfor fx tilpasses de
moderne billedstørrelser / og rammer – hvis det ønskes.
For at få det bedste resultat, skal billeder leveres uden glas og rammer.
Efter scanning eller affotografering foregår resten af arbejdet i computeren – der sker derfor
intet med din original.
Scanning af et fotografi – op til 20 x 30 cm
Scanning af efterfølgende fotografier i samme ordre – pr. stk.

40,30,-

Scanning eller affotografering af et fotografi – større end 20 x 30 cm
Scanning eller affotografering af efterfølgende fotografier i samme ordre – pr. stk.

90,30,-

Billedbehandling (reparation, farvejustering m.v.) – pr. 5 min.
Scannede / affotograferede emner leveret på CD – som JPG-filer i 300 dpi – pr. ordre

30,50,-

Ud over scanning og billedbehandling betaler du for de nye papirkopier – se priser på side 3.
Drejer det sig om mange billeder gives ofte lidt yderligere rabat på de nye papirkopier.
Ønsker du kun en digital fil, betaler du 20,- pr. stk.
Ved større ordre – fx scanningsopgaver - arbejdes efter timepris – normalt 360,- pr. time.

Gendannelse af slettede filer
Har du ved en fejl slettet kameraets hukommelseskort, kan billederne som regel hentes frem
igen. Har du taget nye billeder siden kortet blev slettet, vil nogle filer dog sandsynligvis være
ødelagt, så stop så snart du opdager fejlen.
Gendannelse af filer – filerne lagt på kortet igen
Gendannelse af filer – filerne lagt på en CD

250,300,-

Generelt
Ordregebyr
Alle ordre, som indeholder fysiske produkter, tillægges er ordregebyr på:
Du kan derfor med fordel bestille alt du skal bruge på én gang.

25,-

Forsendelse
Til dækning af emballage og pakning m.v.
- Hertil aktuel porto med Post Danmark – billigste forsendelse, hvis ikke andet er aftalt

20,-

Færger, overnatning m.v.
Kunden afholder altid nødvendige udgifter til færge, broer, parkering m.v.
Hvis opgaver ”ud af huset” strækker sig over flere dage, dækker kunden også udgifter til
overnatning og forplejning – eller stiller det til rådighed.
Efterbestillinger
Alle optagelser kunden har haft til gennemsyn gemmes som minimum ét år.
Herefter gemmes alle billeder, der har været bestilt, minimum 5 år
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Særligt for skoler, institutioner, dagplejere,
konfirmandhold, stævner m.m.
Større fotograferinger kan organiseres på mange måder – men her nogle eksempler.
Har du andre ønsker – så spørg endelig om muligheder og priser.
Ved stævnefoto vil priser og betingelser for skolefoto være er godt udgangspunkt
Ingen pakker
Hos LindFoto.dk er du ikke bundet af pakker.
På hjemmesiden kan du downloade infomateriale om fotografering i skoler, dagplejer og
institutioner. Klik her

Konfirmandhold ved kirken (Efter aftale med præsten)
Inden for en radius af ca. 25 km fra Læsten kommer jeg gerne ud og fotograferer konfirmandhold.
(Er der færre end 7 konfirmander, giver jeg normalt først endeligt tilsagn 14 dage før konfirmationen).
For at kunne nå flere konfirmationer på de travle dage, vil fotograferingen både kunne ligge umiddelbart før
eller umiddelbart efter gudstjenesten – men jeg prøver selvfølgelig at imødekomme jeres ønske.
Inden konfirmationen uddeler præsten en infoskrivelse fra mig.
En kontaktperson – ofte præsten – samler bestillinger og penge for gruppebilleder INDEN konfirmationen –
og afregner med mig på dagen.
Det vil ofte også være muligt, at lave aftale om fotografering af konfirmander enkeltvis, når jeg alligevel er der
– det vil så fremgå af infosedlen og konfirmand / forældre laver aftaler om det direkte med mig.
Er der taget portrætbilleder kan de efterfølgende bestilles i min webshop.
Information om dette vil også fremgå af info-sedlen.
Der betales ikke noget for fotografering, kørsel m.v.
Billedpriser er normalt de samme som for skolefoto – se næste side.

Dagplejere
Jeg kommer gerne og fotograferer hos dagplejere.
Men både for at det kan betale sig for mig, og for at der er ordentlig plads, opfordrer jeg til, at
minimum 3-4 dagplejere slår sig sammen, og at fotograferingen så foregår, når man mødes i
legestue, idrætshal eller lignende.
Priserne er de samme som under "Skolefoto" – se næste side.
Dagplejeren får gruppebilledet fra egen dagpleje.
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Skoler og institutioner
I mit koncept kan man helt undgå pakker. Der kan bestilles præcist det antal
billeder man ønsker, og man kan blande farve og sort/hvid i samme ordre.
Alle billeder gennemgås og redigeres manuelt.
Inden fotograferingen skal I uddele et infoark, jeg har lavet – kan evt. lægges på Intranet.
Efter fotograferingen lægger jeg alle billeder i min webshop – hvor de bestilles.
Når billederne er klar modtager I dem i kuverter fordelt på klasser/ stuer – klar til uddeling.
Med mindre forældrene har betalt for forsendelse – eller I ikke ønsker at uddele.
Bestilles billeder inden en bestemt frist er de til en lavere pris, og man kan spare portoen.
Bestilles efter fristen, er billederne dyrere og der pålægges porto.
Gratis til skolen / Institutionen
Aftalen inkluderer normalt gratis klasse/ stuebilleder til skolen/institutionen, samt en CD med
alle de fotograferede i pasbilled-størrelse samt mulighed for at personalet kan bestille gratis
billeder af sig selv for et vist beløb.
Billed-CD’en kan leveres, så den kan indlæses i administrations-systemerne TEA fra
Tabulex eller KMD Easy.
Flere muligheder
Hvis det ønskes, tager jeg også gerne et fællesbillede af alle børn og personale.
Jeg laver også gerne familiefotografering med forældre og søskende senere på dagen.
Jeg kan desuden levere;
Ark med billede af hvert barn i klassen/ stuen, med navn under
Ark med billeder af alle de ansatte med navn under
Magnetbilleder - til fx en personaletavle,
Billeder med selvklæbende bagside m.m.
Har I andre ønsker så spørg endelig.

Billedpriser – skole og institutionsfoto

Format

Prisen er ens for farve og sort / hvid billeder.

10 x15
13 x18
15 x 21
18 x 24
20 x 30
30 x 40
40 x 60
Gruppe 15 x 20
Gruppe 20 x 30

Gruppebilleder leveres i 15 x 20 el. 20 x 30 - farve
A = Pris for billeder, som bestilles inden fristens udløb.
B = Pris for billeder, som bestilles efter fristens udløb.
Priserne er eksempler.
Det vil ofte være mulighed for at bestille flere produkter.

Ordregebyr
Porto

A pris

B pris

35,55,65,70,90,120,220,60,80,-

45,65,75,80,100,130,230,80,100,-

25,0,-

50,50,-

Ønsker man en fotografering med kun gruppebilleder – så
lægges der ikke ordregebyr på – men billedprisen sættes
måske lidt højere.
Priserne sættes måske også lidt højere, hvis jeg har langt
at køre.
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