
Fotopakke 25 bilder Fotopakke 30 bilder
(produkt M25) (produkt L30)

** Inntil 1 (etg) 3D  plantegning ** Inntil 3 (etg) 3D  plantegning
Ikke mastbilder Inntil 4 mastbilder
Maks tid: 1t. 30 min. Maks tid: 1t. 50 min. 
Inntil 25 km kjøring Inntil 25 km kjøring

3800 kr 4800 kr
* Legg til 5 dronebilder (D25) * Legg til 5 dronebilder (D30)

5000 kr 5800 kr

Veil. Prisliste 2019. * Gjelder kun dersom dronebilder kan tas samtidig som resten av oppdraget
Alle priser er oppgitt med MVA ** Alle plantegninger (etg) utover antallet inkl. i valgt pakke, tillegges kr 450,- pr. Etg.

Tilleggsprodukter
Tomtemerking 250 kr Pr. bilde
Henting/levering av nøkkel 250 kr
Tilleggsfotografering 1500 kr Inntil 8 bilder. Kan brukes til enten innebilder/utebilder/tomt. Mast er inkludert
Mastfoto 650 kr Kun tilgjengelig sammen med fotopakker. Kan ikke bestilles som eneste produkt.
Kveldsbilder 4000 kr Inntil 10 bilder. 1. Sept. Til 1. Mai.  2. Mai og ut August, tillegges kr. 1000,-
Kveldsbilder – hytter/fritidseiendom 6800 kr Inntil 10 bilder. Kun tilgjengelig i perioden 1. nov. Til 1.mars.
Collage 250 kr Inntil 1 endring er inkl.
Km-godtgjørelse (utover 25) 23 kr Dekker tid i bil og km-godtgjørelse. Alle avstander regnes fra meglers kontor.
Dronefoto 3500 kr Inntil 10 bilder
Dronevideo 3950 kr Inntil 60 sek Inkl. 5 dronefoto
Boligvideo 4400 kr Inntil 60 sek
Dronevideo+boligvideo 7800 kr Inntil 60 sek
Video TOTAL 13500 kr Dronefoto + Dronevideo + Boligvideo + Fotopakke 30
Stillbilde-video 1500 kr Inntil 20 bilder + intro/utro. Maks 60 sek.
Halvdags oppdrag 8000 kr Passer til fritidseiendommer,  inntil 120 km kjøring  fra meglers kontor (Inntil 35 bilder). 
Halvdagsoppdrag + dronebilder 8900 kr Ingen værgaranti. Gjelder kun dersom dronebilder kan tas samtidig som resten av 

oppdraget. Passer til fritidseiendommer,  inntil 120 km kjøring  fra meglers kontor (Inntil 35 
bilder)

Fotoredigering (pr. Time) 1500 kr Ekstra redigering, grønnere gress, fjerning av flekker osv. Dette 
gjelder også redigering av kundens/meglers egne bilder. Faktureres pr 
påbegynt kvarter.

Hasteoppdrag (levering samme dag) 850 kr
Bilder leveres samme dag som fullført opptak. OBS! Plantegning kan ikke leveres samme 
dag.

Bilder (stk. pris) 185 kr Gjelder pr bilde man ønsker å bestille utover antallet inkl i bestilt pakke.

Avlysning
Avlyst/utsatt v/oppmøte  50% av oppdragspris
Avlyst/utsatt oppdrag (samme dag) 1200 kr
Avlyst/utsatt samme dag 1200 kr

Annet
Benytte bilder til utleie 2000 kr Hvis kjøper av eiendommen ønsker å benytte seg av bildene som er tatt til markedsføring av 

utleie. (Krever skriftlig samtykke fra tidligere eier.)

Alle bilder og øvrige produkter leveres innen 48 timer etter fullført opptakstid.
Fotografen har ingen ansvar for rot og boliger som ikke er klargjort for fotografering. Det forventes at objektet er klargjort før fotografens ankomst. 

Dersom objektet ikke er klargjort for foto, og fotografen må reise videre, anses dette som oppdrag "avlyst/utsatt v/oppmøte" og faktureres deretter. 
Alle oppdrag faktureres med 14 dagers betalingsfrist, etter levering, om ikke annet er avtalt.

Denne prislisten er konfidensiell og kan ikke deles, uten samtykke fra Kasper van Wallinga

Fotograf Wallinga Adresse
Tlf. 94885229 Skafjellveien 146A
booking@wallinga.no 3076 Sande i Vestfold
www.wallinga.no

http://www.wallinga.no

