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Video

VHS, VHS-C, S-VHS, Betamax, V2000, MiniDV, Hi-8, Digital 8, 8mm video en MicroMV
(Andere videoformaten op aanvraag)

Handelingskosten per tape (vanaf de 2e tape)  €   2,50
Digitaliseren video (PAL. Prijs per uur)  € 12,50
Digitaliseren video (NTSC naar PAL. Prijs per uur)  € 20,00
Reparatie van de tape (Indien nodig, per tape i.c.m. digitalisering) € 10,00

Film

8mm en 16mm �lm
(Andere �lmformaten en 2K of 4K op aanvraag)

Handelingskosten per spoel (vanaf de 2e spoel)  €   2,50
SD scannen 8mm �lm (Minimaal 15 minuten per opdracht. Prijs per minuut) €    1,15
HD scannen 8mm �lm (Minimaal 15 minuten per opdracht. Prijs per minuut) €    1,65
SD scannen 16mm �lm (Minimaal 15 minuten per opdracht. Prijs per minuut) €    2,30
HD scannen 16mm �lm (Minimaal 15 minuten per opdracht. Prijs per minuut) €   3,30

Optioneel:
Toepassing van Wetgate (Niet in combinatie met SD. Prijs per minuut) €   0,50
Toepassing van Restauratie-software (Niet in combinatie met SD. Prijs per minuut) €   0,50
Reinigen (Indien nodig. Prijs per minuut)  €   0,20
Filmlas aanbrengen (Indien nodig. Prijs per las)  €   1,70
Aanbrengen aanloop-/uitloopstrook (Indien nodig. Prijs per stuk) €   1,95

Audio

Bandrecorderspoel, cassetteband, LP, Minidisc, DAT en dicteer mini-cassette
(Andere audioformaten op aanvraag)

Handelingskosten per drager (vanaf de 2e drager)  €   2,50
Digitaliseren audio (Prijs per uur)  € 12,50
Aanmaken tracks (Prijs per track)  €   1,00 

Dia

35mm dia’s in een kartonnen, kunststof of glas raampje
(Andere diaformaten en/of resoluties op aanvraag)

Budget scan (Inclusief croppen, exclusief roteren en spiegelen)
50 - 250 stuks (Prijs per stuk) (ca. 1000x1500) €   0,38
250 - 1000 stuks (Prijs per stuk) (ca. 1000x1500) €   0,34
1000 stuks of meer (Prijs per stuk) (ca. 1000x1500) €   0,32

Premium-scan (Inclusief croppen, roteren en spiegelen)
50 - 250 stuks (Prijs per stuk) (ca. 2650x4000) €   0,48
250 - 1000 stuks (Prijs per stuk) (ca. 2650x4000) €   0,42
1000 stuks of meer (Prijs per stuk) (ca. 2650x4000) €   0,38

Het minimale aantal dia’s wat in rekening wordt gebracht is 50 stuks.

Opslagmedium

CD  €   4,50
DVD (maximaal 2 uur video/�lm)  €   5,00
USB 16GB (circa 4 uur video/�lm. Inclusief handeling en controle bestanden) € 12,50
USB 32GB (circa 8 uur video/�lm. Inclusief handeling en controle bestanden) € 22,50
Harde schijf 500GB (circa 125 uur video/�lm)                                                                          Op basis van dagprijs
Kopie CD, DVD, USB of harde schijf conform bovenstaande prijzen.
Uploaden via WeTransfer of MyAirBridge  €   7,50
Uploaden naar eigen harde schijf of USB  €   7,50
Handelings- & verzendkosten binnen NL < 10kg  €   9,95
Handelings- & verzendkosten buitenland                                                                                            Op aanvraag
Standaard levertijd is 10 - 15 werkdagen, fotoalbums in overleg. Spoedorders, indien mogelijk, voor een toeslag van 50% op de tarieven 
voor het digitaliseren. De bovenstaande prijzen zijn gebaseerd op het scan-gereed aanleveren van de materialen. Mochten er additionele 
werkzaamheden nodig zijn om de materialen scan-gereed te maken, dan kunnen hier, in onderling overleg, extra kosten tegenover staan. 
Prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen/type fouten. Prijzen zijn inclusief BTW, exclusief eventuele verzendkosten. USB-prijzen zijn 
inclusief verplichte he�ng thuiskopie van € 0,60 per 1-1-2018.



Filmscanning.nl
Ravenswade 54a   |   3439 LD   |   Nieuwegein   |   Tel: 030-2679720   |   Email: nieuwegein@�lmscanning.nl

oktober 2019

Filmscanning.nl prijsoverzicht

Negatief

35mm negatieven op strook
(Andere negatie�ormaten en/of resoluties op aanvraag)

50 - 250 stuks (Prijs per stuk) (ca.1000x1500) €   0,38
250 - 1000 stuks (Prijs per stuk) (ca.1000x1500) €   0,34
1000 stuks of meer (Prijs per stuk) (ca.1000x1500) €   0,32

50 - 250 stuks (Prijs per stuk) (ca. 2000x3000) €   0,45
250 - 1000 stuks (Prijs per stuk) (ca. 2000x3000) €   0,39
1000 stuks of meer (Prijs per stuk) (ca. 2000x3000) €   0,35

Minimaal 2 negatieven per strook.
Het minimale aantal negatieven dat in rekening wordt gebracht is 50 stuks. 

Foto

Reeds afgedrukte foto’s en (ansicht)kaarten, van 5 x 6,5 cm t/m 20 x 30 cm.
(Andere formaten foto’s en/of resoluties op aanvraag)

50 - 250 stuks (Prijs per stuk) (300dpi) €   0,35
250 - 1000 stuks (Prijs per stuk) (300dpi) €   0,29
1000 stuks of meer (Prijs per stuk) (300dpi) €   0,25

50 - 250 stuks (Prijs per stuk) (600dpi) €   0,45
250 - 1000 stuks (Prijs per stuk) (600dpi) €   0,39
1000 stuks of meer (Prijs per stuk) (600dpi) €   0,35

Het minimale aantal foto’s dat in rekening wordt gebracht is 50 stuks.

Fotoalbum

Fotoalbums met ingeplakte foto’s etc. (maximale pagina afmeting van 42x30 cm = A3)
(Andere formaten fotoalbums op aanvraag)

Scannen fotoalbum 600 dpi 
   (Prijs per pagina, tot 250 pagina’s.)  €   1,45
Scannen fotoalbum 600 dpi 
   (Prijs per pagina. tussen 251-500 pagina’s.)                      15% korting €   1,23
Scannen fotoalbum 600 dpi
   (Prijs per pagina. tussen 251-500 pagina’s.)                      30% korting €   1,02 

Optioneel: 
Leveren van losse foto’s (Prijs per afbeelding)  €   0,25
Scrollbare PDF  €   7,50

Het minimale aantal pagina’s dat in rekening wordt gebracht is 50 stuks.

Opslagmedium

CD  €   4,50
DVD (maximaal 2 uur video/�lm)  €   5,00
USB 16GB (circa 4 uur video/�lm. Inclusief handeling en controle bestanden) € 12,50
USB 32GB (circa 8 uur video/�lm. Inclusief handeling en controle bestanden) € 22,50
Harde schijf 500GB (circa 125 uur video/�lm)                                                                          Op basis van dagprijs
Kopie CD, DVD, USB of harde schijf conform bovenstaande prijzen.

Uploaden via WeTransfer of MyAirBridge  €   7,50
Uploaden naar eigen harde schijf of USB  €   7,50

Handelings- & verzendkosten binnen NL < 10kg  €   9,95
Handelings- & verzendkosten buitenland                                                                                            Op aanvraag

Standaard levertijd is 10 - 15 werkdagen. Fotoalbums in overleg. 
Spoedorders, indien mogelijk, voor een toeslag van 50% op de tarieven voor het digitaliseren. 
De bovenstaande prijzen zijn gebaseerd op het scan-gereed aanleveren van de materialen. 
Mochten er additionele werkzaamheden nodig zijn om de materialen scan-gereed te maken, dan kunnen hier, in 
onderling overleg, extra kosten tegenover staan. 
Prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen/type fouten. 
Prijzen zijn inclusief BTW, exclusief eventuele verzendkosten. 
USB-prijzen zijn inclusief verplichte he�ng thuiskopie van € 0,60 per 1-1-2018.


