
HOOGSTE KWALITEIT, SNELSTE LEVERING 

VIEWMASTER SCHIJVEN MET UW EIGEN 

FOTO'S/BEELDMATERIAAL 
 

WWW.FOTOGRAFIE-IN-3D.NL maakt voor u een viewmaster schijf met uw eigen 2D of 

3D afbeeldingen. Het levert uniek promotiemateriaal op, of een fantastische herinnering. U 

levert ons het digitale beeldmateriaal en wij maken de schijven voor u. 

 

Onze snelle service omvat een totaalpakket, inclusief levering van de viewmaster viewers en 

naar wens een 'branded' verpakking.  

 

We produceren van 1 tot zo'n 50 schijven snel én in de hoogste kwaliteit. Voor grotere 

aantallen kunt u ons contacteren voor een maatwerk offerte. We leveren tot vele duizenden 

schijven en viewers, voor de scherpste prijs. 

 

Kleine aantallen schijven - van wit karton en op diafilm gebaseerd - worden met de hand 

gemaakt in ons kantoor te Zwolle (NL). Hierdoor kunnen we de allerbeste kwaliteit bieden. 

De resolutie die we hanteren en de precisie in het inramen van elk beeldje, is beter dan waar 

ook ter wereld. Voor een fijne 2D of 3D kijkervaring zijn onze schijven en viewers het best. 

al onze 3D viewers worden handmatig gecheckt op kwaliteit en werking. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Grote aantallen 

 

Grote aantallen zwart gelamineerde schijven worden automatisch geproduceerd; snel, 

voordelig en in de allerhoogste kwaliteit. Onze maatwerk schijven hebben uw artwork in full-

color in het midden van de schijf. Hier bevindt zich uw ontwerp; logo, tekst of foto. 

 

Hieronder een korte opsomming van de mogelijkheden en kosten. Prijzen zijn excl. BTW en 

verzendkosten, maar inclusief alle kosten voor fotobewerking, center-art, materialen en 

ontwikkeling. 

 

We produceren uw schijven - business-to-business - in aantallen van 1 tot vele duizenden. 

Normaliter is de productietijd 2 a 3 weken. Soms kan het in overleg sneller. Zonodig kunnen 

we express-post inzetten om de viewmasters snel bij u te krijgen. 

 

Neem contact op voor grotere aantallen schijven (meer dan 50); u ontvangt van ons dan een 

scherpe, maatwerk offerte. 

 

In de tabel hieronder gelden de kosten (ex BTW) voor schijven die dezelfde 7 beelden 

bevatten. Wilt u bijvoorbeeld 5 verschillende schijven laten maken, dan geldt 5 maal het tarief 

voor 1 schijf. 

 

AANTAL CUSTOM 

VM SCHIJVEN 

KOSTEN PER 

SCHIJF 

1 75 euro 

2 60 euro 

3 45 euro 

4 - 9 35 euro 

10 - 25 25 euro 

26 - 45 20 euro 

46 - 50 17 euro 

 

Viewers 

 

Viewmaster viewers leveren we voor 9 euro per 

stuk (ex BTW). Grotere aantallen zijn 

aantrekkelijker geprijsd. 5 tot 10 viewers voor 8,50 

euro per stuk. 11 tot 25 viewers voor 8 euro per 

stuk. 26 tot 50 viewers voor 7,50 euro per stuk. 51 

tot 100 viewers voor 7 euro per stuk. 101 tot 250 

viewers voor 6,50 euro per stuk. Meer dan 250 

viewers voor 6 euro per stuk. Deze prijzen zijn 

alleen geldig in combinatie met geleverde schijven. 

Viewers zijn op voorraad. Neem contact op voor de 

beschikbare kleuren. 

 

2D or 3D 

 

Natuurlijk kunnen we uw 2D afbeeldingen in een 

viewmaster schijf plaatsen. 3D is mooier! U kunt 

uw eigen 3D afbeeldingen aanleveren, als u 

daarover beschikt. Zo niet, dan kunnen wij 



kosteloos 3D-effecten toevoegen, wanneer u ons Photoshop-bestanden in lagen aanlevert. 

Elke laag krijgt dan zijn eigen diepte. Neem contact op voor meer informatie. 

 

 

Presentdoos 

 

Onze fraaie verpakkingsmogelijkheid bestaat 

uit een stevige, witte, kartonnen presentdoos. 

De binnenmaat is 150 mm (lengte) x 100 mm 

(breedte) x 80 mm (hoogte). Onze viewers 

passen er perfect in. Een viewmaster schijf 

kan eenvoudig worden bijgevoegd, of in de 

viewer worden geplaatst. 

  

Optioneel kunnen de doosjes voorzien worden 

van een full-colour sticker bovenop. 

  

 

AANTAL DOZEN PRIJS PER STUK (ex BTW) 

1 to 9 2,50 euro 

10 to 24 2,25 euro 

25 to 99 2 euro 

100 to 249 1,75 euro 

250 to 499 1,50 euro 

  

Opties: 

 

- Full color sticker (15,5 x 9,8 cm) bovenop doos. Kosten zijn hetzelfde als die voor een doos. 

Een doos met sticker kost dus het dubbele van bovengenoemde prijzen. Dat is inclusief 

fulfillment (vouwen, plakken, schijf in viewer, viewer in doos etc.) 

 

- Sticker op viewer (4 x 2,5 cm). Tot 10 stickers 1,50 euro per stuk. 10 tot 50 stickers: 0,95 

euro. 51 tot 100 stickers: 0,85 euro per stuk. 101 tot 250 stickers: 0,75 euro per stuk. 250 of 

meer stickers: 0,65 euro per stuk. 

 

Portfolio 

 

De afgelopen 15 jaren produceerden we 

maandelijks tot vele duizenden maatwerk 

viewmasters, voor kleine en grote bedrijven. 

Voor een greep uit ons portfolio, ga naar 

www.fotografie-in-3d.nl 

 

We zijn trots op elke afgeronde opdracht, 

waaronder vele voor grote en gerenommeerde 

bedrijven en organisaties. 

 

We bedienden vele klanten uit Nederlanc en 

België, maar ook uit bijna elk Europees land én 

daarbuiten. We zijn ook u graag van dienst! 

 

 



Contact us for more information: 

 

WWW.FOTOGRAFIE-IN-3D.NL 

Ronald Schalekamp 

Gouverneurlaan 21 

8016BK Zwolle 

The Netherlands 

Tel. 0031-(0)6-46265039 

E-mail:  

 

 

of 

 
 

Viewmasterqueen en Fotogrsfie in 3D zijn onderdeel van Persbureau Zwolle.. 


