Tarief van tekenaar op locatie
Prijzen overzicht
Als Artiest voor 1.5 uur tekenen vraag ik
€ 250,Inclusief materiaal op party voor 2,5 uur
€ 350,Tarief voor 3,5 uur en maximaal per sessie
€ 400,In deze uren zit logisch pauze verdisconteerd en
heeft u ongeveer 10 tekeningen met stift per uur.
Kosten van dit oergezellige tekenoptreden zijn
berekend inclusief btw, maar ex- reiskosten
en bijzondere wensen betreft de uitvoering.

Hiervoor betaalt u bv. extra:
Tekening of schilderij op 300 gr/m zwaar papier
Vulling met aquarel- of acrylverf per tekening
Dikke stift ingekleurd met pastelkrijt op A3

€ 5,50
€ 15,50
€ 15,50

Karikatuur tekening
op bestelling mogelijk per Internet

Onderstaande tekenvoorbeeld
kan besteld worden via
Internet naar foto voor € 56,50

Prijs van zwart wit tekening op A4 =
Tekening op A3 formaat =
( Tekening op A3 formaat ( 29 x 42 cm)

€ 42,€ 47,50

papier inclusief € 5,50 )

€ 15,50
________
verzending à € 6.95 totaal =
€ 69,95

+ inkleuring stift pastelkrijt =

2 personen per tekening op A3 formaat
€ 75,
in zwart wit uitgevoerd + verzending € 6,95 € 81,95
Inclusief beroep/ hobby € 84,- incl. verzending € 90,95
Gehele elftal ingekleurd op canvas 20 x 60 cm € 300,-

Onderstaande tekening kleurrijk met
pastelkrijt op fotokarton voor € 62,50

Opties
~> Smaakvol cadeau met positieve uitstraling voor gastheer of - vrouw;
~> Vrijgezellenfeest waarbij je jouw relatie(s) bijzonder apart kunt fêteren;
~> Extra stukje getekende informatie in het bruiloftsboek bij de trouwerij;
~> Bedrijfslogo, huwelijks aankondiging of geboortekaartje....durft u het ?
Wilt u een boeking voor een tijdsduur van 2 uur geldt buiten een straal
van 15 km vanaf de woonomgeving het eerste half uur
reistijd in totaal kosteloos is.

~> Omdat dit zonder extra verzekering gaat is voor deze overeenkomst
een betaling van € 250,- vooruit gesteld, o.a. voor schade of diefstal
op locatie van materialen. Wanneer de situatie ongebruikelijk is,
zijn dat uw kosten en ben ik weg. Voor u tevens het garantie
bewijs dat de gemaakte afspraken nagekomen worden,
surplus voldoet u dan bij aankomst van de tekenaar.
Deze € 250,- borg dient vooraf te zijn overgemaakt t.n.v.
Z. E. Mienes uit Oostwoud IBAN: NL 86 ASNB0 707742072
Gebruikelijk krijgt u een factuur + Btw vermelding

Karikaturale Schilderijen

H.J. Netwerk Hoorn feel–good-painting
Prijsindicatie voor opdrachten zijn opvraagbaar.
Bovenstaand werk in acryl is op 40 x 40 cm op mdf.
Opdrachten worden aangenomen met vele mogelijkheden
qua materiaal: pastelkrijt, acrylverf op papier, canvas, olieverf en
een schilderij op een paneel van steigerhout op aangepast formaat.
Voorafgaand aan een portretopdracht maak ik graag een oriënterend gesprek,
waarin we uw ideeën en wensen naast mijn mogelijkheden van uitvoering bespreken.
Deze gratis service bied ik binnen de afstand van 15 km en geldt voor een halfuur.
Het kilometertarief is € 0.35 per km en aanlevering van foto kan online.
Bij aanvaarding van een portretopdracht vraag ik een aanbetaling
van 50% van de totale prijs, 25% is niet retourneerbaar.
In mijn aanbod is alles bespreekbaar , ook de prijs!
In dit schilderij totaal zit ± ongeveer 20 uur werk.
Kosten van dit werk zijn 125,- euro ex reiskosten.

