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Waarom een tastbare
herinnering?

Het digitale tijdperk is natuurlijk een
uitkomst. We kunnen alles delen en al onze

bijzondere momenten aan iedereen laten
zien.

Maar hoe mooi is het als je deze herinnering
kunt inlijsten of op een item kunt

bedrukken? Wat als jij nu je herinnering
tastbaar maakt?

 
In deze brochure vind je een aantal

mogelijkheden om jouw herinnering
tastbaar te maken.

 
Let wel op dat de maten die hierin vermeld

zijn, de meest gekozen maten zijn. Wanneer
je een andere maat wenst, kun je mij vragen

naar de mogelijkheden.



Fotoafdruk met
versteviging

Een fotoafdruk maar dan extra stevig. Deze foto wordt
geplakt op polystyreen (kunststof) waardoor je foto langer

mooi blijft. Deze kunststoflaag van slechts 1 mm. maakt het
mogelijk deze foto te kunnen inlijsten of neerzetten.

Je kunt kiezen uit glans of mat fotopapier.

10x15 met versteviging: €9,50 per foto.  
20x30 met versteviging: €17,50 per foto. 



Foto op hout
Foto geprint op Berkenhout geeft een prachtig effect. Het

geeft een warme sfeer door de houtstructuur.

 20x30 op berkenhout: €80
40X30 op berkenhout: €110



Fotoblok Acryl
Breng je foto tot leven met dit fotoblok van 30 mm.

hoogwaardig acryl. Je kunt de foto weg zetten, waar je
maar wilt.

Fotoblok in 18x13: €90
Fotoblok in 25x20: €110



Hoe bestel je jouw
tastbare herinnering?

Je hebt je keuze kunnen maken en je wilt nu jouw

tastbare herinnering bestellen. Hoe gaat dat in zijn

werk?

 

Als je je digitale bestanden die je wilt ontvangen

nog niet hebt doorgegeven, kun je direct ook

doorgeven welke foto je graag tastbaar wilt

maken. Je geeft dan aan mij door welke foto

(nummer van het bestand) je graag zou willen en

hoe je deze afgedrukt wilt hebben en in wat voor

formaat.

Zo kan ik er meteen voor je aan de slag en zorgen

dat je zo snel mogelijk jouw tastbare herinnering

kan ontvangen.

 

Nu kan het zo zijn dat je geen keuze kunt maken of

advies wilt wat het mooist staat bij een foto. Daar

help ik je natuurlijk graag bij. Neem dan ook

gewoon contact met me op bij vragen.



Contact gegevens
Heb je nog vragen of wil je graag jouw herinnering

tastbaar maken?

 

hallo@simonehaneveer.nl

06-38217350

 


