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Variant A

Variant B

Variant C

v.a. € 20 per product

v.a. € 40 per product

v.a. € 120 per product

Max 30 cm aan langste zijde

Max 60 cm aan langste zijde

Max 500 cm aan langste zijde **

Max 15 kg per product *

Max 25 kg per product *

Max 500 kg per product *

36 of 72 foto’s per rotatie

36 of 72 foto’s per rotatie

36 of 72 foto’s per rotatie

VOORBEELDEN:

VOORBEELDEN:

VOORBEELDEN:

• Schoenen
• Kleine Electronica
• Sierproducten/Sieraden
• Gereedschap

• Tassen/Kleine koffers
• kleine TV’s
• Kleding
• Audioapparatuur

• Fietsen
• Scooters *
• Motoren *
• meubelen

PRIJS BIJ STAFFEL:

PRIJS BIJ STAFFEL:

PRIJS BIJ STAFFEL:

36 foto’s

72 foto’s

< 10 st. € 40,- PP
€ 50,- PP
< 50     st. € 35,- PP
€ 45,- PP
> 50    st. € 30,- PP
€ 40,- PP
> 200 st.
op aanvraag

36 foto’s

72 foto’s

< 10 st. € 85,- PP
€ 100,- PP
< 50     st. € 75,- PP
€ 90,- PP
> 50    st. € 65,- PP
€ 80,- PP
> 200 st.
op aanvraag

36 foto’s

72 foto’s

< 10 st. € 160,- PP
€ 175,- PP
< 50     st. € 140,- PP
€ 155,- PP
> 50    st. € 120,- PP
€ 135,- PP
> 200 st.
op aanvraag

Wij leveren de 360° spin inclusief alle 36 of 72 highres foto’s.
Voor 360° fotografie op meerdere assen geldt een meerprijs van € 15,- per as.
* Wij kunnen producten tot max. 4000 kg roteren (bv Auto’s). Hiervoor geldt een meerprijs,
neem voor meer informatie contact met ons op.
** Bij grotere producten kunnen we u wellicht ook van dienst zijn, neem hiervoor contact met ons op.
Wij kunnen eventueel animaties verzorgen tijdens de rotatie, hiervoor maken we graag een offerte op maat.
De genoemde prijzen zijn excl. clouddiensten voor uw content (€ 5,- per product per jaar, 1e jaar gratis).
Alle getoonde prijzen zijn exclusief 21% btw en eventuele transportkosten.

