Vogelprenten verkoopinformatie
Roy Scholten

De prent
De afmetingen van een prent zijn ±15 bij 15 centimeter. Het papier is 225
grams Simili Japon papier (Oud Hollands). De prenten zijn gedrukt met
blockprint inkt, dit is een inkt op waterbasis.

Nummers 2, 4 t/m 12: €85,Nummers 13, 14, 15, 16: €100,Nummers 17 en 18: €125,Nummers 19 en 20: n.o.t.k.

Titel, nummer uit de oplage en handtekening staan in potlood op de
achterkant. De prenten worden geleverd in een passe-partout van zuurvrij
museumkarton en met een certiﬁcaat van echtheid.
Indien gewenst kan een prent ook ingelijst geleverd worden. De gebruikte lijst
is een Barth wissellijst in mat aluminium voorzien van ontspiegeld
museumglas.
De passe-partout is 24 bij 30 centimeter, dit is een standaardmaat voor
wissellijsten, dus er zelf een andere lijst bij vinden is goed mogelijk.

De prijs van de Barth wissellijst met
museumglas is €45,- per stuk. De genoemde
prijzen zijn inclusief het passe-partout en
BTW.

De levering
Bestellingen worden elke donderdag verwerkt en zijn de volgende dag klaar
voor verzending of kunnen op afspraak opgehaald worden in Hilversum.
Werken zonder lijst kunnen per post verstuurd worden. Kosten voor
verpakken en verzending binnen Nederland zijn €10 voor de eerste prent, €4
voor elke extra prent in dezelfde zending. Buiten Nederland laten bezorgen?
Neem contact op.

De oplage
De oplage per vogel is twintig exemplaren. Daarbij geldt het volgende:
→ Alle nummers 1 worden direct ingelijst en worden gebruikt voor exposities.
Deze zijn niet te koop.
→ Alle nummers 3 worden in passe-partout gezet en bewaard om een
complete serie van vij ig prenten op te bouwen.
→ De nummers 19 & 20 van elke prent komen pas weer beschikbaar

voor verkoop zodra de volledige serie van vij ig vogels compleet is.

De bestelling
Geef uw bestelling door via graﬁek@royscholten.nl en vermeld daarbij:
→ Om welke prent(en) het gaat en het aantal exemplaren
→ Met of zonder lijst?
→ Naam en adresgegevens
→ Opsturen of a alen?
U ontvangt dan een gespeciﬁceerde factuur. Prenten worden opgestuurd of
kunnen worden afgehaald nadat de factuur voldaan is.

De prijs
Zoals bij prentkunst gebruikelijk is wordt de prijs van een afdruk hoger
naarmate er meer exemplaren binnen een oplage verkocht zijn. Voor de
vogelprenten gelden de volgende prijzen:
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Vragen of meer informatie? Neem contact op met Roy Scholten:
graﬁek@royscholten.nl of 0610072149

