
PRIJSLIJST PAKKETTEN 2010 

STANDAARD 4 VEL  €  10,50 

ALLEEN GROEPSFOTO €   6,50 

XL-5 VEL PAKKET  € 11,50 

KingSize PAKKET  € 12,50 

Kunstwerk PAKKET  € 15,00 

* Sticker PAKKET  € 14,50 

Z/W XL OF BSO-PAKKET € 14,00 

SLEUTELHANGER  €  2,00 

NABESTELLINGEN VANAF   € 6,50  

VERZENDKSTN p/bestelling   € 2,50 

2e & 3e PAKKET MET 20% KORTING 

* vanaf 45 kindertjes per dagdeel. 
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WWW.DEPEUTERFOTOGRAAF.NL 

MK SCHOOLFOTOGRAFIE  [SINDS 1985]   

STEENBAKKERSSTRAAT 7 

2922 XJ KRIMPEN AAN DEN IJSSEL 

WWW.MKSCHOOLFOTOGRAFIE.NL 

VOOR B.S. EN V.O. : WWW.DESCHOOLFOTOGRAAF.NL  

Telefoon: 0180-559 459 

Fax:  0180-559 450 

E-mail: KANTOOR@DEPEUTERFOTOGRAAF.NL 

De peuterfotograaf 
De glimlach van uw kind op z’n mooist…. 

 

VOOR PEUTERSPEELZAAL,  

KINDERDAGVERBLIJF  EN B.S.O. 
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www.depeuterfotograaf.nl  

Portretfoto’s . Groepsfoto’s . Met stukje speelgoed . 

Ten voeten uit .  Digitaal kunstwerk . Sprookjesfoto .  

Zwart-wit  . Kleur . Sepia .  Met doezelrand . Stickers   
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Probeer het eens uit:  www.onlineschoolfoto.nl 

Inlognaam:      P9121063    wachtwoord:  2204 

inlognaam:      P5204747    wachtwoord:  2911   

 

Envelopjes                                             

Zijn uw ouders nog niet zo ver (of heeft u geen 45 kindertjes 

per dagdeel), dan kunt u uiteraard bij ons ook nog steeds te-

recht voor de bekende schoolfoto envelopjes. U kunt kiezen uit 

het “Gelijk Oversteken” waarbij de ouders de foto’s meekrijgen 

van u ná betaling,  of de ouders mogen de foto’s meenemen in 

gesealde  plastic zakjes en leve-

ren het envelopje met geld binnen 

een week deze weer bij u in. Meer 

info leest u natuur- lijk ook op onze 

website. 

  

...komt graag bij u fotograferen op uw drukst bezette dagde-

len, zodat u zo min mogelijk extra kindertjes hoeft uit te 

nodigen en de rust zoveel mogelijk behouden wordt in de 

groepen. 

 

Onze fotografen maken er altijd een feest van! De één 

bouwt een “huisje” van de fotoapparatuur, de ander doet 

“Donald Duck” na….zodat de kindertjes allemaal op hun 

gemak gesteld worden. Dat is toch een eerste vereiste om 

de kinderen leuk en ontspannen op de foto te zetten.  Op 

uw kinderdagverblijf beginnen we op de babygroep zodat 

deze daarna fijn kunnen gaan eten en slapen. Aansluitend 

fotograferen we de dreumesen en peuters.  

 

Uw team ontvangt hun schoolfoto met groepsfoto gratis. U 

ontvangt van ons eveneens een vergroting van 20x30 cm 

van de groepsfoto om op te hangen plus 7 pasfoto’s per 

kind. Deze kunt u gebruiken voor administratie- of knutsel-

doeleinden.  Op onze website kunt u diverse leuke 

“ideetjes”  downloaden en uitprinten om het hele jaar te 

knutselen voor alle feesten en partijen. 

Onlineschoolfoto.nl  
Bij minimaal 45 kinderen per dagdeel kunt u gebruik ma-

ken van ons onlineschoolfoto bestelsysteem. Dit betekent 

dat u geen envelopjes met schoolfoto’s meer ontvangt die u 

vervolgens weer met geld, machtigingen of foto’s retour 

moet verzamelen. U ontvangt dan uitsluitend uw gratis pro-

ducten voor het team plus van de kindertjes de persoonlijke 

inlogkaartjes die u uitdeelt aan de ouders. En dat is het!! 

Meer niet!! 

Inlogkaartjes 
..zijn voorzien van een persoonlijke inlognaam en wacht-

woord plus een voorbeeld portret. Ouders kunnen hiermee 

(het door u bepaalde pakket) via internet  bekijken, bestel-

len en (eventueel aangevuld met de nodige nabestellingen) 

betalen. Binnen 2 weken ontvangen zij de foto’s in een 

stevige kartonnen envelop thuis. Bij meerdere kinderen per 

gezin kan alles in één keer worden besteld en ontvangen de 

ouders hierbij ook nog eens een korting van 20%. Onze 

collectie nabestelmogelijkheden is enorm uitgebreid, van 

pasfoto’s tot aan fotobehang, van sleutelhanger tot aan tas 

met foto.  

 

  

 

 

 

       Dé Peuterfotograaf 

Portretfoto’s . Groepsfoto’s . Met stukje speelgoed . Ten voeten 

uit .  Digitaal kunstwerk . Sprookjesfoto .  Zwart-wit  . Kleur . 

Sepia .  Met doezelrand . Stickers   

De glimlach van uw kind op z’n mooist...De glimlach van uw kind op z’n mooist...De glimlach van uw kind op z’n mooist...De glimlach van uw kind op z’n mooist...    


