Uw herinneringen behouden
voor de toekomst

Digitaliseren
film
video
dia’s, foto’s, negatieven
audio

Video / Film / Dia apparatuur
reparatie / onderhoud
verkoop / verhuur
onderdelen
accessoires (lampen, filmplakkers, etc)

Fabricage onderdelen
3D design
3D printen

Herastraat 43-05
5047 TX Tilburg, Nederland
+31 (0)13-5715148

www.van-eck.net
info@van-eck.net
Prijzen onder voorbehoud

Prijzen zijn
inclusief 21% btw

voor actuele prijzen zie onze website
mei 2017

Over ons

Ons streven is om alle
geproduceerde beeld en
geluid te kunnen bewaren
voor de toekomst. Digitalisering speelt daarin een
zeer belangrijk rol.
Dit alles doen we in onze
eigen studio in Tilburg. Uw
materiaal wordt dus niet
opgestuurd naar derden.

Linda en Edwin van Eck

We streven naar perfectie van beeld-, en geluidskwaliteit.
Ons klantenbestand is zeer divers. Voorbeelden hiervan zij archieven, notariskantoren, media bedrijven, fotografen en particulieren.
We leveren onze artikelen wereldwijd uit.
Van Eck Video Services V.O.F. wordt geleid door ir. Edwin van Eck en
Linda van Eck - de Looff. Op dit moment hebben we daarnaast nog
8 medewerkers.

Films digitaliseren - 1

Wij digitaliseren op
professionele wijze uw
oude smalfilms. Dit
naar kant-en-klare
DVD’s of Blu-Ray’s, maar
ook naar digitale
bestanden, die U zelf
verder kunt bewerken.
Bijvoorbeeld met
Pinnacle Studio, Adobe
Premiere of Magix Video Deluxe. De bestanden kunnen op de
meeste TVs, tablets en smartphones zonder problemen afgespeeld
worden.

De volgende typen smalfilm
kunnen we omzetten: 8mm film
(Single 8, Super 8 en Normaal 8)
en 16mm film. Het geluid van de
film (ook stereo geluid) wordt
tevens lip-sync overgezet.

Onze filmscanners zijn uitgerust
met Machine Vision cameras die
via een optocoupler worden
aangestuurd. Ieder beeld wordt
hiermee apart gescand. Het
resultaat is buitengewoon goed
en is zelfs belangrijk beter dan
de FlashScan8 of FlashScan HD.

Films digitaliseren - 2

Digitaliseren (/minuut)

-120
min

121-480
min

480+
min

8 mm film - standard definition
720 x 576 pixels

€ 1,20

€ 1,10

€ 0,99

8 mm film - high definition
1920 x 1080 pixels

€ 2,00

€ 1,80

€ 1,69

16 mm film - standard definition
€ 3,15
720 x 576 pixels

€ 2,65

€ 2,40

€ 4,65

€ 4,15

€ 3,90

16 mm film - high definition
1920 x 1080 pixels

Toeslagen
Spoelwissel (per aangeleverde spoel)

€ 2,00

Overzetten geluid (per minuut)

€ 0,35

De prijzen zijn inclusief schoonmaken, lassen en aanloopstroken repareren.

Extra mogelijkheden
Beeldcorrecties (per minuut)
( Nabewerking van kleur en helderheid )

€ 0,75

Video digitaliseren
Door uw video te digitaliseren wordt
het verouderingsprocess een halt
toegeroepen. Met name oud analoog
materiaal heeft de neiging om snel in
kwaliteit achteruit te gaan.
Wij digitaliseren met professionele
apparatuur (o.a. met Time base
correctors).
Digitaliseren (/minuut)

-500
min

501-2000
min

2001+
min

Video-8, hi-8, (S) VHS, (S)VHS-C,
mini-DV, Digital 8

€ 0,21

€ 0,19

€ 0,18

Video 2000/VCC, Betamax,

€ 0,25

€ 0,23

€ 0,21

Mini-DVD, MicroMV

€ 0,29

€ 0,27

€ 0,25

U-matic - lowband, BVU, BVU SP € 0,65

€ 0,60

€ 0,54

€ 0,82

€ 0,77

€ 0,71

HDV, Laserdisc, DV, DV CAM, CD-i

Betacam SP/ SX Digibeta,
VCR (Philips N1500, N1700)

Er worden geen kosten in rekening gebracht voor lege stukken aan het
einde van de tape. Geen bandwissel kosten .
Per tape wordt minimaal 15 minuten in rekening gebracht.,

Extrareparatie
mogelijkheden
tape
Reparatie tape / behuizing
Schoonmaken / verkleefde tapes

€ 18,50
op aanvraag

Dia’s digitaliseren

Voor het scannen van dia’s
gebruiken we professionele
scanners. Deze scanners
hebben een echte optische
resolutie van 4000 DPI. Met
behulp van de Digital ICE4
Advanced™ automatic
correction function worden
krasjes, beschadigingen en
vingerafdrukken automatisch verwijderd.

Digitaliseren dia’s (36 x 24 mm) 1-199
stuks
buitenmaat 5 x 5 cm

200-499
stuks

500+
stuks

1200 DPI

(2M pixel)

€ 0,46

€ 0,40

€ 0,34

2000 DPI

(6M pixel)

€ 0,54

€ 0,48

€ 0,42

4000 DPI

(24M pixel)

€ 0,91

€ 0,81

€ 0,75

Er geldt geen minimum aantal dia’s, uitgaande van ingeraamde dia’s

Extrareparatie
mogelijkheden
tape
Tevens kunnen wij professionele middenformaat dia’s (vaak in glas
ingeraamd) scannen. Zie onze website voor meer informatie hierover.

Fotos en negatieven

Digitaliseren negatief stroken 1-199
stuks

200-499
stuks

500+
stuks

1200 DPI

(2M pixel)

€ 0,36

€ 0,30

€ 0,24

2000 DPI

(6M pixel)

€ 0,42

€ 0,37

€ 0,34

4000 DPI

(24M pixel)

€ 0,90

€ 0,80

€ 0,70

Prijs per opname, uitgaande van aanleveren hele stroken

Digitaliseren APS rolletjes

1-199
stuks

200-499
stuks

500+
stuks

2000 DPI

(3M pixel)

€ 0,39

€ 0,34

€ 0,29

3000 DPI

(6M pixel)

€ 0,50

€ 0,44

€ 0,34

4000 DPI

(12M pixel)

€ 0,58

€ 0,49

€ 0,44

Prijs per opname, bij het inscannen van alle opnames per APS rolletje.

Digitaliseren foto’s 10x15

1-199
stuks

200-499
stuks

500+
stuks

300 DPI los

(2M pixel)

€ 0,30

€ 0,26

€ 0,24

600 DPI los

(9M pixel)

€ 0,42

€ 0,34

€ 0,29

300 DPI in boek

(2M pixel)

€ 0,69

€ 0,58

€ 0,52

600 DPI in boek

(9M pixel)

€ 0,89

€ 0,78

€ 0,70

Voor grotere foto’s, negatief-stroken e.d. zie onze website

Audio digitaliseren

Wij digitaliseren in onze
studio in uitstekende
kwaliteit, gebruikmakend
van professionele AD
converters en geluidsapparatuur.
Hierna wordt het materiaal
op een mediadrager zoals
USB-stick of audio-CD gezet.
Digitaliseren (/minuut)

-120
min

121-480
min

480+
min

Audio cassette, minidisc,
micro cassette

€ 0,25

€ 0,22

€ 0,21

Vinyl, DAT, DCC,
geluidsband 1/4 inch

€ 0,28

€ 0,25

€ 0,24

8-track

€ 0,38

€ 0,35

€ 0,34

78-toeren plaat

€ 0,58

€ 0,51

€ 0,45

Per kant wordt minimaal 15 minuten in rekening gebracht.
Voor geluisbanden (1/4 inch) is het opstarttarief Euro 2,00 per band

Extrareparatie
mogelijkheden
tape
Reparatie tape / behuizing

€ 18,50 (per tape)

Nabewerking audio

€ 45,00 (maatwerk per uur)

Mediadragers

Na het digitaliseren en nabewerken van uw
beeld of geluidsmateriaal wordt het op een
mediadrager gezet. Dit kan op een schijfje,
zoals een DVD , maar ook op een moderne
drager, zoals een Tablet, USB-stick,
harddisk, of versturen via het internet.
Op media zetten

Prijs

Audio CD

€ 8,00

Basis DVD

€ 12,00

Luxe DVD

€ 17,00

Luxe Blu-Ray

€ 20,00

Bestanden op tablet/harddisk/memory stick

€ 5,00
€ 5,00

(excl media drager)
Bestanden vesturen via internet

Vanaf 5 kopieen gelden

Additionele kopieën

1-4
stuks

5-24
stuks

25-199
stuks

basis CD

€ 6,65

€ 4,85

€ 4,10

basis DVD

€ 7,65

€ 5,60

€ 4,30

Luxe DVD

€ 9,25

€ 7,20

€ 5,90

€ 12,25
€ 10,20
Luxe Blu-Ray
Voor grotere aantallen, of speciale wensen, zie onze website

€ 8,90

Reparaties
Wij kunnen uw dia of filmprojector repareren of een onderhoudsbeurt geven.
Enkele voorbeelden van veel
voorkomende problemen:
- Gebroken of uitgerekte
snaren
- Defecte lamp of lampvoet
- Vastgelopen motor
- Electronisch defect
- Grijper afstelling niet goed

Reparatie
Vooronderzoek

€ 25,00

Reparatie (per uur)

€ 45,00

Indien U de reparatie niet laat uitvoeren, maar in plaats daarvan uw oude
projector inruilt en een andere projector uit ons assortiment aanschaft,
hoeft u geen onderzoekskosten te betalen.

Webwinkel

winkel.van-eck.net
In onze webwinkel vind U een zeer
ruim assortiment (3200+ artikelen) op
de volgende gebieden:
- film, video en dia apparatuur
- film, video en dia onderdelen
- smalfilm artikelen
- dia artikelen
- USB sticks / harddisks
- zelf digitaliseren van film, video en dia
- (3D geprintte) onderdelen video / film apparatuur

Onderdelen gefabriceerd met 3D printers

Tevens kunt U bij ons terecht in onze fysieke winkel in Tilburg.

Bestelformulier

Aub invullen en samen met
de tapes / films opsturen
naar:

Zodra wij uw zending ontvangen hebben, nemen we contact
met U op.

Van Eck Video Services
Herastraat 43-05
5047 TX Tilburg
Nederland

Of maak gebruiken van onze
haal- en breng service.
Indien U hiervoor meer informatie wilt, bel of E-mail ons.

Van
Eck
VIDEO SERVICES

Herastraat 43-05
5047 TX Tilburg, Nederland
tel nr: +31 (0)13-5715148
www.van-eck.net
info@van-eck.net

