
Prijslijst
schoolfoto’s

Schoolfoto product EURO / percentages (%)

MyCoolPack
MyCoolPack is een 
voordelig fotopakket 
waabij je kunt kiezen 
uit minimaal vier tot 
maximaal acht 
verschillende foto's. 
De prijs voor een 
digitaal pakket of een 
printpakket is gelijk.

Elke foto vanaf vier 
geeft korting. Je 
voordeel loopt dus 
telkens op.

Een fotopakket heeft 
altijd verschillende 
foto’s en de prints 
worden standaard 
geleverd met een 
afmeting van 13x18 
cm op halfmat 
printpapier.

Foto's worden 
standaard op halfmat 
fotopapier geprint.

MyCoolPack fotopakket (digitaal of fotoprint)

MyCoolPack 4 foto’s
MyCoolPack 5 foto’s
MyCoolpack 6 foto’s
MyCoolPack 7 foto’s
MyCoolPack 8 foto’s

Losse foto (digitaal of fotoprint)

Standaardafdruk 13x18 cm 
Kleurenvergroting A4

Zwartwitvergroting A4

Miniposter 15 x 30 cm
Poster 30x90 cm

Standaardafdruk 13x18 cm
Zelf samengestelde modelfoto

Zelf samengestelde groepsfoto 

Hoogresolutie digitale foto (circa 21 mb) Alleen 
per afzonderlijke foto & toezending per e-mail via WeTransfer

Porto per afzonderlijke bestelling 
Gecombineerde bestellingen worden als 1

pakket verzonden.

Gratis verzending bij bestelling vanaf 50
euro

Afwijkende printmaat of printen op canvas is
mogelijk. 
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 Mail voor prijzen naar info@mycoolpix.nl
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Alle digitale foto’s zijn 
goed voor een afdruk 
van tenminste 13x18 
cm. 
Afhankelijk van het 
beeld varieert de 
bestandsgrootte 
tussen de circa 750 kb 
en 3 mb. Wij printen 
zelf met exact dezelfde 
bestanden de foto’s op 
standaardmaat 13x18 
met hoge kwaliteit.

Kortingen
Gezinskorting vanaf 2 fotopakketten

2 dezelfde foto’s
3 dezelfde foto’s

4 of meer dezelfde foto’s

Gezinskorting geldt alleen bij de aankoop van
fotopakketten voor kinderen uit hetzelfde

gezin.

15%
10%
15%
20%

Hogere tarieven buiten de online besteltermijn! 

Na het verstrijken van de ONLINE besteltermijn kun je alleen nog fotopakketten (digitaal of als print) bestellen. 
Er kunnen buiten de online besteltermijn alleen MyCoolPacks van de 5 of 6 standaard gemaakte foto's worden 
nageleverd. De tarieven zijn dan hoger. Een MyCoolPack van 5 standaard foto's kost € 19,95 en van 6 standaard foto's 
€ 22,95, exclusief verzendkosten van € 2,95 per bestelling. 
Een broer-zusfoto is geen standaardfoto en kost dan € 7,50 per stuk.
Bestellen buiten de online besteltermijn:
Stuur een e-mail naar: info@mycoolpix.nl met vermelding van: Nabestelling fotopakket schooljaar/naam school, kind 
(eren) en groep (en). 
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