
 

V.A. HORTA-NOVA, Stuivenberg 48, 9570 Lierde. De in deze folder vermelde specifieke productvoorwaarden en bedragen gelden 
onder voorbehoud van eventuele wijzigingen en drukfouten.  Alle prijzen zijn inclusief btw. Prijzen geldig tot 01/04/2020. 

UNIEK GESCHENK van en voor uw dierbaren. 

Wij maken uw foto in metaal! 
 

 

Tel.: +32 (0)468 422 340 
Info@horta-nova.com  
www.horta-nova.com 

(*) maatwerk is steeds mogelijk, zowel kleiner als groter, maar ook andere  vormen of ontwerpen.  
Contacteer ons voor de mogelijkheden of stuur ons uw idee naar info@horta-nova.com . 
(**) Ontwerpkost is éénmalig. Dus als u zowel een kader, staander en/of ander ontwerp bestelt, betaalt u slechts één 
maal voor het ontwerp. 

PRIJZEN  (extra korting mogelijk bij aankoop van meerdere exemplaren) 

Type Prijs voor het ontwerpen 
op maat (**) 

Prijs  voor de realisatie in staal 
 (excl. verzending) 

Kader +/- 40x30 cm (*) 
 

€ 20,- voor 1 persoon   
€ 40,- voor 2 personen 
€ 55,- voor 3 personen 
€ 60,- voor 4 personen 

Nog extra personen + € 15,- /persoon 

Realisatie kader + lakken  € 50,-  

Staander 25 cm hoog (*) Realisatie staander+ lakken  € 60,-  

Voorbeeld kader met 3: 
Ontwerpkost   € 55,- 
Realisatie kader    € 50,-
Verzending   € 7,- 

Totaal:    € 112,- 

Voorbeeld staander met 2: 
Ontwerpkost   € 40,- 
Realisatie staander € 60,- 
Verzending   € 7,- 

Totaal:    € 107,- 

PROMOTIE 
Koopt u deze samen staander + kader 
Ontwerpkost   € 55,- 
Realisatie kader    € 50,- 
Realisatie staander € 60,- 
Verzending   € 7,- 
Korting    - € 10,- 

Totaal:    € 162,- 
 in plaats van € 219,- 
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Hoe te bestellen? 

Tel.: +32 (0)468 422 340 
Info@horta-nova.com  
www.horta-nova.com 

U bezorgt ons de foto´s van de personen digitaal. Deze mag u versturen naar info@horta-nova.com 
Vermeld in die mail zeker ook uw gegevens waar we u kunnen bereiken.  
 
Als u reeds een idee heeft van wat u wenst dan mag u dat zeker ook vermelden. 
 
Wij maken een paar concepten. Deze worden in overleg bijgestuurd en aangepast volgens uw wensen. 
Het definitief eindresultaat van dit ontwerp wordt zo uitgesneden met de laser. 
 
Nadat de fotokader en/of staander klaar is, wordt deze naar een professionele lakkerij gebracht om te 
laten lakken. Standaard werken wij met  kleur mat zwart, RAL 9005. Indien u een andere RAL kleur 
wenst moet u dat zeker ook melden. 
 
Aanleveren van de foto. 
 
Hoe beter de foto´s die we krijgen, hoe mooier het eindresultaat zal zijn: 
• Op de foto MOET de volledige zijkant van de persoon te zien zijn 
• Bij voorkeur genomen voor een  lichtgekleurde effen achtergrond (wit) 
• Glimlachen mag, maar liefst niet met de mond geopend en niet met de tanden 

bloot 
• De haartooi zoals de persoon in het dagelijkse leven rondloopt (staartje, haren 

lang en los, knotje, broske,..) 
 
Leveringstermijn 
De gemiddelde leveringstermijn bedraagt 4-5 weken. Dit is mede afhankelijk van hoe snel we tot het 
finale ontwerp kunnen komen. De leveringstermijn kan met ca. een week verkort als de metalen foto 
niet dient gelakt te worden. Dit is ook 10€/realisatie goedkoper voor u. 
 
Versturen of ophalen 
Wij kunnen deze metalen foto´s versturen naar Nederland en België. De kostprijs voor het verzenden 
bedraagt 7€. Zelf ophalen kan maar enkel na afspraak. 
 
Betalen 
Als de metalen foto klaar is sturen wij u een foto van het resultaat samen met de factuur. Na betaling 
van de factuur wordt het pakketje verstuurd. U krijgt van ons een track & trace nummer zodat u zelf het 
pakket kan volgen. Gewoonlijk versturen wij onze pakketjes via Mondial Relay. 
 
Vragen? Stuur ons een mail naar info@horta-nova.com 



 

V.A. HORTA-NOVA, Stuivenberg 48, 9570 Lierde. De in deze folder vermelde specifieke productvoorwaarden en bedragen gelden 
onder voorbehoud van eventuele wijzigingen en drukfouten.  Alle prijzen zijn inclusief btw. Prijzen geldig tot 01/04/2020. 

Enkele voorbeelden—verschillende ontwerpen & types 

Tel.: +32 (0)468 422 340 
Info@horta-nova.com  
www.horta-nova.com 


