
Ik
fotografeer:

Bruiloften   Feesten
Optredens   Performances  

Bands   Festivals   Portretten
Evenementen   Bedrijven   Jubileums
Portretten   Verjaardagen   Theater 

Bijzondere gelegenheden
Landschappen   Natuur  
Steden   Architektuur 

En nog 
veel meer..

Prijslijst 2020

Ik 
maak:

Illustraties   Verhalen 
Prentenboeken   Maquettes

Posters    Albumhoezen   Bouwplaten
Kinderboeken   Boekomslagen   Figuren 
Workshops   Schilderijen   Vormgeving 

Wenskaarten   Logo-ontwerpen
Objecten voor animatiefilms

Decors voor theater

En nog 
veel meer..

Coen Bouwstra
Beeldmaker
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Prijslijst 2020 Illustratie

Prentenboek illustreren
7500 + 5% royaltyvergoeding

24-32 pagina's, illustraties worden 
in overleg een mix tussen spreads, 
paginagroot, kleinere illustraties en 
strooi-illustraties.
Indien gewenst kan ik (een aanzet 
tot) de vormgeving doen.

Prentenboek maken
12500 +10% royaltyvergoeding

32 pagina's, verhaal op basis van 
een onderwerp of thema. Illustraties 
worden een mix tussen spreads, 
paginagroot, kleinere illustraties en 
strooi-illustraties.
Indien gewenst kan ik (een aanzet 
tot) de vormgeving doen.

Kinderboek illustreren
vanaf 5000 +5% royaltyvergoeding

16 illustraties of meer , illustraties 
worden in overleg een mix tussen 
spreads, paginagrote illustraties, 
losse beelden en strooi-illustraties.

Kinderboek schrijven/illustreren
18000

64 pagina's, op basis van een 
onderwerp of thema. Tekst en 
illustraties zijn ongeveer 50/50.
Indien gewenst kan ik (een aanzet 
tot) de vormgeving doen.

Beste geïnteresseerde,

Dit is de prijslijst voor 2020.

Naast de in deze prijslijst genoemde 
diensten is er nog veel meer mogelijk. 
Heb je een goed idee maar krijg je het 
zelf niet voor elkaar? Ik denk graag 
mee! Een goed overzicht van mijn 
kunnen staat op mijn website.

Genoemde prijzen zijn exclusief BTW. 
Deze komen bovenop de genoemde 
prijzen. De BTW bedraagt in de 
meeste gevallen 21%. Uitzonderingen 
hierop zijn de gastlessen op scholen, 
deze vallen onder het 0% BTW-tarief.

Bij opdrachten op locatie reken 
ik reiskosten. Afhankelijk van de 
situatie is dit: Kilometervergoeding à 
19 cent per kilometer of kosten van 
openbaar vervoer.

De genoemde prijzen kunnen 
afwijken per project of opdracht. 
Hiervoor stel ik een offerte op met de 
te verwachten kosten en maak ik een 
voorlopige planning. Na akkoord van 
beide partijen ga ik aan de slag.

Ben je geïnteresseerd in één van mijn 
diensten of heb je een vraag? Neem 
vrijblijvend contact met me op!

Met vriendelijke groeten,

Coen Bouwstra
januari 2020
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Illustratie
vanaf €500

1 illustratie naar aanleiding van een 
tekst of onderwerp.  Bij dit bedrag is 
inbegrepen: één schetsronde en één 
correctieronde.

Boekomslag
vanaf €750 +5% royaltyvergoeding

1 illustratie + eventueel een strooi-
illustratie, vormgeving omslag. Bij dit 
bedrag is inbegrepen: één schetsronde 
en één correctieronde.

Poster
vanaf €750 +5% royaltyvergoeding

1 illustratie op gewenst formaat, 
en/of vormgeving. Bij dit bedrag is 
inbegrepen: één schetsronde en één 
correctieronde.

Wenskaart
€600 (commercieel: +10% royalties)

1 illustratie, vormgeving, eventueel 
een strooi-illustratie. Bij dit bedrag is 
inbegrepen: één schetsronde en één 
correctieronde.

Bouwplaat
€600 (commercieel: +10% royalties)

Ontwerp bouwplaat. Bij dit bedrag is 
inbegrepen: één schetsronde en één 
correctieronde.

Illustratie Illustratie

EP-hoes
vanaf €750 + 5% royaltyvergoeding

Illustratie voorkant, vormgeving 
hoes + CD / EP. Bij dit bedrag is 
inbegrepen: één schetsronde en één 
correctieronde.

Albumhoes CD
vanaf €1000 + 5% royaltyvergoeding

2 of meer illustraties, vormgeving 
doosje/boekje + vormgeving CD. 
Bij dit bedrag is inbegrepen: één 
schetsronde, één correctieronde.

Albumhoes LP
vanaf €1000 + 5% royaltyvergoeding

2 of meer illustraties, vormgeving hoes 
/ binnenwerk + vormgeving LP. Bij dit 
bedrag is inbegrepen: één schetsronde 
en één correctieronde.

Logo - ontwerp
€500

Ontwerpen, digitaal of analoog, 
eindproduct digitaal. Bij dit bedrag is 
inbegrepen: één schetsronde en één 
correctieronde.
Aanbieding: bij ontwerpen van EP of 
albumhoes is ontwerpen van het logo 
slechts €250.

De album/ep-hoes ontwerpen mogen 
worden gebruikt voor merchandise 
tegen royaltyvergoeding van 10%.
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Overig

Attributen animatiefilm
vanaf €1500 + 5% royaltyvergoeding

Decors, figuren, objecten voor stop-
motion animatie. Naast het maken 
van de attributen voor animatie kan 
ik meedenken met settings, shots, 
belichting, verhaal, etc.

Attributen theater
vanaf €1500 + 5% royaltyvergoeding

Decors, figuren, objecten voor 
theaterproducties. Naast het maken 
van de attributen voor theater kan ik 
meedenken met belichting, podium 
aankleding, etc.

Gastlessen op scholen
€250 per dagdeel

De Kartonnen Stad. 1 autolading 
aan materiaal / gereedschap / verf 
/ lijm etc. neem ik mee, het is echter 
aan te raden zelf zo veel mogelijk bij 
te verzamelen. Basisschoolleerlingen 
hebben genoeg aan een uur tot vijf 
kwartier, voor middelbare scholen is 
twee uur aan te raden. Zodoende kan 
ik twee workshops per dagdeel geven.

Workshop bedrijven
€750

De Kartonnen Stad. 1 autolading aan 
materiaal / gereedschap / verf / lijm 
etc. neem ik mee, het is echter aan 
te raden zelf zo veel mogelijk bij te 
verzamelen.

Fotograferen bruiloft
€750

De gehele dag wordt vastgelegd: 
van voorbereidingen bij de bruid 's 
ochtends tot feest op locatie ‘s avonds.
Fotograferen van de shoot, officiële 
momenten, het feest, genodigden, 
groepsfoto's, locatie, sfeer, details, 
etc. Dit levert ongeveer 350 foto’s op, 
genoeg om er zelf een foto-album van 
te kunnen samenstellen.

Fotograferen festivaldag
€750

De gehele dag wordt vastgelegd: 
fotograferen van acts, locatie, sfeer, 
publiek, details, achter-de-schermen, 
etc. Dit levert ongeveer 350 foto’s op, 
genoeg om er een mooi fotoverslag 
van te kunnen samenstellen.

Dag fotograferen op locatie: 
verjaardag, jubileum, feest.. 
€750

De hele dag fotografeer ik belangrijke 
momenten, details, sfeer, mensen, etc. 
Genoeg om er een mooi fotoverslag 
van te kunnen samenstellen.

Fotograferen optreden
€200

Fotograferen van een optreden, 
bijvoorbeeld van een muziek- of 
theatervoorstelling. Indien gewenst 
fotografeer ik ook het publiek.

Fotografie
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Benieuwd
naar wat ik voor 

jou kan betekenen?
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