Video Experience BV
Dit 25 jaar oude videobedrijf helpt u uw waardevolle momenten
uit het verleden op film, video of audio opnieuw te beleven!
Achter elke opname gaat een persoonlijk verhaal schuil,
vandaar ook dat persoonlijke aandacht bij ons centraal staat!

De onderstaande typen Film/Video/DVD en Audio kunnen door
ons digitaal op CD/DVD of andere media worden overgezet:








Super8 films
VHS/Betamax
V2000(VCC)
VHS Compact
Video8
Hi8
Digital8








Super VHS
Mini-DV
DVD-8cm
Audiocassettes
Geluidsband
LP’s

Staat uw type hier niet tussen?
Neem dan contact met ons op.
Alles is mogelijk

Natuurlijk zetten wij ook
uw dia’s, foto’s, negatieven
en fotoboeken perfect
over op CD/DVD/USB.
Kijk op www.videoexperience.nl
voor meer informatie

Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen met:
Bert Kramer | Video Experience B.V. | Tel.:0229-242173 / 06-53268780
videoexperience.nl | info@videoexperience.nl | Verfmolen 101,1622 LR Hoorn

Video Experience BV

Wij digitaliseren op uiterst professionele wijze uw oude films, videoen audiomaterialen en zetten deze over op DVD.
Wacht niet langer, voorkom verder kwaliteitsverlies en leg uw
onvergetelijke ogenblikken vast voor de toekomst!
Als extraatje:
een geweldige
groothandels-aanbieding!

Nu 10x Maxell AA—Penlite
of 10x Maxell AAA—Micro

Voor maar € 2,50
Sterke punten van Video Experience B.V. zijn:
 Geen opstartkosten.
 Geen montage / productiekosten.
 Geen extra prijs voor de gebruikte CD/DVD.
 CD/DVD worden geleverd in zwarte opbergdoos.
 Opdruk met inhoudsvermelding op CD/DVD.
 Menustructuur voor snel opzoeken van het onderwerp.
 Eindproduct wordt zeer zorgvuldig gecontroleerd voor verzending.
Super8 films naar DVD
Totaal aantal minuten

Home videocassettes naar DVD

Prijs per minuut

1 t/m 4 stuks

€ 17,50 p/st

Tot 150 min.

€ 1,25

5 t/m 9 stuks

€ 15,00 p/st

Vanaf 150 min. tot 240 min.

€ 1,15

10 stuks en meer

€ 12,50 p/st

Vanaf 240 min.

€ 1,00

Extra kopie DVD’s

€ 4,00 p/st

Extra kopie DVD’s
Toevoegen muziek
(eigen keus mogelijk)

€ 4,00 p/st

Diverse audiomaterialen
Soort media
LP

Bij aanlevering van meer dan 120 min
opnamen per cassette geldt slechts een
toeslag van €7,50 voor de tweede DVD

Op aanvraag

per CD (max 80min)
€ 19,95

Foto’s, Dia’s, Negatieven en albums
Foto’s

Vanaf € 0,20/st

Dia’s

Vanaf € 0,32 /st

Audiocassette

€ 9,95

Negatieven

Vanaf € 0,23 /st

Bandrecorder spoel

€ 9,95

Albums

Vanaf € 1,85 /blad

CD naar CD

€ 4,00

+ Op CD/DVD/USB zetten

Vanaf € 7,95

Kijk voor meer informatie op www.videoexperience.nl

