
Opdrachtformulier Digital-Scan 

Uw gegevens 

  Geef uw keuze op in het aankruisvakje.     Datum: _______________
Dit formulier kunt u op de computer zo volledig mogelijk intypen, uitprinten en mee zenden met de order. 
De licht-blauwe velden kunt u ƘƛŜǊƻƴŘŜǊ rechtstreeks invullen (dit gaat vaak niet op een mobiel apparaat)

Firma 
Naam 
Adres 
Postcode 
Woonplaats 
Telefoonnummer 
E-mailadres 

Digitaliseren:  Negatieven, dia’s, smalfilm 8mm, foto’s, schilderijen etc. 

AANTAL SOORT UITVOERING KWALITEIT (300 dpi is standaard) 

 .............
 FOTO’S 
 ALBUM/BOEK 

 Los    In album 
 Complete bladzijden 

 300 dpi   600 dpi   Groter 
 Pro-Scan   

 .............
DIA’S  Ingeraamd   Strook   Glas 

 kleinbeeld   grootbeeld 
 Standaard    Extreme  
 *Pro-Scan ….. 

 .............
NEGATIEVEN  kleinbeeld   grootbeeld 

 Glasnegatieven  
 Standaard    Extreme  
 *Pro-Scan ….. 

 .............
SCHILDERIJEN  
TEKENINGEN ETC. 

 In lijst   Los  300 dpi   600 dpi   Groter 

 ........minuten
VIDEO - SMALFILM 
8 of 16 MM.  

 AVI (naar HDD of USB)  
 MPEG (DVD incl. menu) 

*Dia’s of negatieven in Pro-Scan vermelden in welk gewenst doelformaat : A4-A3-A2-A1-A0

GEWENST AANTAL EXTRA KOPIEEN van CD, DVD of USB stick: _____ stuks 

 OPSLAG:   CD  DVD   M-Disk DVD    Harde schijf of USB-stick

BESTAND:   JPEG    TIFF    DNG    PDF   I-Flipboek
KLEURRUIMTE:    Adobe RGB     sRGB    CMYK  

Retouche:     Standaard is altijd bij de prijs inbegrepen:  Stof/krasreductie, kleur/belichtingscorrectie. 

  Beschadigingen – grote krassen, vlekken, scheuren 
  Cosmetisch (portretten aanpassen) 
  Ontrasteren (drukwerk) 
  Inkleuren van zwart/wit foto’s 
  Details in foto’s toevoegen/verwijderen 
  Omzetten in grijswaarden, monochromekleur (bijv, sepia) 

Uitsnede: 

  Inclusief randen 

BEL: +31 (0)6-27205523 OF BEZOEK DE WEBSITE WWW.DIGITAL-SCAN.NL 
Digital-Scan – De Terrassen 32 – 7325 JD Apeldoorn 

Aanvullende informatie
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