
Prijzen	  zijn	  exclusief	  6%	  BTW.	  
Betaling	  van	  de	  kosten	  wordt	  verspreid	  over	  twee	  momenten	  tijdens	  het	  productieproces.	  	  

Mijn	  Wereld	  vraagt	  een	  aanbetaling	  van	  30	  procent	  bij	  de	  eerste	  afspraak.	  	  
De	  eindafrekening	  volgt	  na	  overhandiging	  van	  Mijn	  Wereld.	  

 

 
 
 

MIJN WERELD IS UW WERELD 
 
 
 
Mijn Wereld (verhaal) 
 
Omschrijving:  Mijn Wereld in 3000 woorden 
Aanlevering:   PDF 
Bewerking:  full colour 
Formaat:   fullscreen, bladerbaar 
Beeld:   eigen archief, portretfoto’s gemaakt door professionele fotograaf. 

    € 750,00 
 
 
Omschrijving:  Mijn Wereld in 6000 woorden 
Aanlevering:   PDF 
Bewerking:  full colour 
Formaat:   fullscreen, bladerbaar 
Beeld:   eigen archief, portretfoto’s gemaakt door professionele fotograaf. 

  € 1000,00 

 
 
Omschrijving:  Mijn Wereld in 9000 woorden 
Aanlevering:   PDF 
Bewerking:  full colour 
Formaat:   fullscreen, bladerbaar 
Beeld:   eigen archief, portretfoto’s gemaakt door professionele fotograaf. 

  € 1500,00 
 
 
Deze varianten van Mijn Wereld zijn eveneens te printen in de vorm van een klein 
boekje/folder. Neemt u contact op voor een vrijblijvende offerte. 
  



Prijzen	  zijn	  exclusief	  6%	  BTW.	  
Betaling	  van	  de	  kosten	  wordt	  verspreid	  over	  twee	  momenten	  tijdens	  het	  productieproces.	  	  

Mijn	  Wereld	  vraagt	  een	  aanbetaling	  van	  30	  procent	  bij	  de	  eerste	  afspraak.	  	  
De	  eindafrekening	  volgt	  na	  overhandiging	  van	  Mijn	  Wereld.	  

 

 
Mijn Wereld (boek) 
 
Omschrijving :  Mijn Wereld in +/- 60 pagina's                   
Oplage :   20               
Formaat :   148 x 210 mm (A5) 
Beeld:   eigen archief, nieuwe foto’s gemaakt door professionele fotograaf 
Uitvoering:   PUR gelijmd 

genaaid gebrocheerd (meerprijs € 200,00) 
Praktisch:  Drie interviews van drie uur 
Binnenwerk:  40 pagina's zwart + 20 pagina's full colour    
Omslag:   softcover, full colour 

€ 3.500,00 
          exemplaren meer à € 10,00 

   hardcover, full colour 
€ 3.600,00  

         exemplaren meer à € 15,00 
 

 
  

Omschrijving :  Mijn Wereld in +/- 90 pagina’s              
Oplage :   20                   
Formaat :   148 x 210 mm (A5) 
Beeld:   eigen archief, nieuwe foto’s gemaakt door professionele fotograaf 
Uitvoering:   PUR gelijmd 

genaaid gebrocheerd (meerprijs € 200,00) 
Praktisch:  Vier interviews van drie uur 
Binnenwerk:   65 pagina's zwart +25 pagina's full colour 
Omslag:   softcover, full colour 
            € 3900,00 

         exemplaren meer à  € 12,00 
   hardcover, full colour 

€ 4.000,00  
          exemplaren meer à € 19,00 

 
 
Omschrijving :  Mijn Wereld in +/- 120 pagina's                        
Oplage :   20                       
Formaat :   148 x 210 mm (A5) / 148 x 225 mm (A5+) 
Beeld:   eigen archief, nieuwe foto’s gemaakt door professionele fotograaf 
Uitvoering:   PUR gelijmd 

genaaid gebrocheerd (meerprijs € 200,00) 
Praktisch:  Vijf interviews van drie uur (€ 500,00 per extra interview/30 pagina’s) 
Binnenwerk:  90 pagina's zwart + 30 pagina's full colour   
Omslag:   softcover, full colour 
           € 4.400,00 

          exemplaren meer à € 17,00 
   hardcover, full colour 

€ 4.500,00  
         exemplaren meer à € 25,00 


