
MK SCHOOLFOTOGRAFIE 

PRIJSLIJST PAKKETTEN BASISSCHOOL "GELIJK OVERSTEKEN"  t/m 31-07-2015 

Low Budget         €  10,50   

     

portretfoto 

groepsfoto 

combivel 10-up met 2 foto's 6x9 plus 8 pasfoto's 

Standaard         €  11,00 

       

portretfoto 

groepsfoto 

combivel 10-up met 2 foto's 6x9 plus 8 pasfoto's 

duovel met 2 foto's 9x13  

XL-5           €  14,00 

       

portretfoto 

groepsfoto 

combivel 10-up met 2 foto's 6x9 plus 8 pasfoto's 

duovel met 2 foto's 9x13 

5e vel naar keuze, v.t.v. bepaald door school 

                 

Combipakket 6 vel 2 verschillende opnames alles of niets    € 15,00 

portretfoto + foto "ten voeten uit" 

combivel 10-up 

duovel 

gewone groepsfoto + gekkenbekken-groepsfoto 
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      .2. 

  

Broerzuspakket         €   8,00 

portretfoto 

8 pasfoto's 

Bij afname van 2 of meer individuele pakketten is dit 

pakket te bestellen/te koop met 50% korting. 

verzendkosten per adres bij "online"       €   2,95 

 

25 % winterkorting in december en januari 

 

Bij "Gelijk oversteken" (school zorgt voor de administratie, wij ontvangen een totaalbedrag) is het pakket 

0,50 voordeliger t.o.v. sealbags of online. 

Met zomers kleurtje garantie, geldig op het pakket LowBudget, Standaard, XL-5 en combipakket 

. 

* Wilt u meehelpen aan een betere toekomst voor de kindertjes in Gambia, kies dan voor het  

GAMBIA pakket (4 vel standaard € 12,50) waarbij we automatisch per verkocht pakket 1 euro betalen aan de 

Essau Nema school in Gambia. Uw school krijgt een Sponsorvermelding met het opgehaalde bedrag op onze 

website. Meer hierover kunt u lezen op www.mkschoolfotografie.nl 

 

** U kunt ook kiezen voor het SCHOOLSPONSOR pakket (4 vel standaard € 14,50) waarbij uw school € 2,50 per 

verkocht pakket ontvangt, voor de schoolkas. U ontvangt na 2 maanden van ons een overzicht plus het geld op 

uw rekening. 
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