DIGIMED
VOOR HERBELEVING IN DE TOEKOMST
DIGITALISEERT:
DIA’S
NEGATIEVEN
FOTO’S
VIDEO’S
SMALFILMS

Kleinbeeld (36X24mm), halfkleinbeeld (18x12mm) en APS (30x16mm)
Kleinbeeld (36X24mm), halfkleinbeeld (18x12mm) en APS (30x16mm)
Afgedrukte foto’s, tot A3 formaat (30 x 42 cm)
Video2000 (VCC), Betamax, Video8, HI8, Digital8, (S)VHS(c) & MiniDV
Normaal8, Dubbel8 en Super8

Indien u gebruik wilt maken van de digitalisatiediensten, maar uw exacte wensen niet staan
vermeld, willen wij graag samen met u kijken wat de mogelijkheden zijn!

WAAROM DIGITALISEREN?
Hieronder de redenen waarom DIGIMED u aanraadt beeldmateriaal te laten
digitaliseren.

Waarborging van de kwaliteit van uw dierbare beeldmateriaal.
Hoogwaardige kwaliteit door gebruik van professionele apparatuur.
Tijdrovende klus als u het zelf wilt doen.
Lost het probleem op dat er geen werkende projector meer is.
Ideaal om oude herinneringen te bekijken op de PC of TV.
Digitale bestanden kunnen op DVD of harde schijf worden geplaatst,
ruimtebesparend.
Makkelijk zelf thuis te bewerken (leuke presentaties en eindmontages).
Makkelijk te delen met vrienden en familie.
Zeer gewaardeerd en origineel als cadeau.
Foto’s, dia’s en negatieven zijn allemaal weer af te drukken.
Handig voor archivering van uw herinneringen.
Mogelijkheid om oude beelden te tonen tijdens verjaardagen, trouwerijen
en overige feesten.
Achter een leuke diashow van vroeger kan muziek geplaatst worden.
Digitale bestanden minder kwetsbaar en vergankelijk.
Door spreiding van uw digitale bestanden wordt de kans op verlies door
diefstal of brand kleiner.
Mogelijkheid om van video- en filmbeelden nieuwe foto’s te maken.
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WERKWIJZE
DIGIMED

Wanneer u uw emotionele en historische herinneringen wilt laten digitaliseren,
kunt u makkelijk gebruik maken van onze diensten.
Hieronder wordt onze werkwijze stapsgewijs beschreven.
Stap 1 :

Ga naar de achterzijde van deze brochure of ga naar
www.digimed.nl en vul het opdrachtformulier in. Vermeld uw
persoonlijke gegevens en geef aan van welke diensten u gebruik
wilt maken. Verzend vervolgens uw opdrachtformulier digitaal of per
post.

Stap 2:

Zodra wij uw opdracht hebben ontvangen zullen wij u zo spoedig
mogelijk hiervan op de hoogte stellen door middel van een
ontvangstbevestiging.

Stap 3:

Verstuur uw beeldmateriaal aangetekend per post, per koerier of
laat DIGIMED het ophalen en afleveren. Tevens kunt u het op
afspraak zelf afleveren en ophalen. Ga naar www.digimed.nl voor
meer informatie over transportmogelijkheden.

Stap 4:

Zodra het beeldmateriaal door DIGIMED is ontvangen, wordt u
hierover op de hoogte gesteld. Na ontvangst van uw beeldmateriaal
duurt het gemiddeld 2 weken voordat uw beeldmateriaal
gedigitaliseerd is. Dit is afhankelijk van de grootte van de opdracht
en de drukte.

Stap 5 :

Zodra het eerste beeldmateriaal gedigitaliseerd is, zal dit u gemaild*
worden ter beoordeling. Indien u akkoord gaat met de kwaliteit, zal
de rest worden gedigitaliseerd. *Dit betreft foto’s, dia’s en negatieven.

Stap 6:

Zodra het beeldmateriaal klaar is, wordt u de rekening per email
toegestuurd. U dient dan de rekening te voldoen. Zodra de betaling
is bijgeschreven op onze rekening, wordt uw beeldmateriaal en de
DVD’s of andere opslagmedium teruggestuurd of gebracht.
Ga naar www.digimed.nl voor meer informatie over
betalingsmogelijkheden.

Stap 7:

U kunt nu van uw digitale herinneringen gaan genieten op PC
en TV. Gezellig samen met vrienden en familie de momenten
van vroeger herbeleven!

Een weetje!

Digitale bestanden worden standaard gedurende een maand na aflevering van
de opdracht door DIGIMED bewaard!
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DIENSTEN
DIGIMED
DIGIFOTO
Ingeraamde dia’s
HieronderDIGIVIDEO
wordt verstaan de kleinbeeld negatieven en dia’s, APS negatieven en dia’s en de
halfkleinbeeld negatieven en dia’s.
Negatieven
Dit zijn de formaten van negatieven, positieven, dia’s op strook en APS-rolletjes.
Foto’s
Dit zijn losse afgedrukte foto’s. Maar ook met ingeplakte foto’s in fotoalbums kunt u terecht bij
DIGIMED.
Opslag
Alle onder DIGIFOTO vallende diensten worden standaard opgeslagen op DVD. Indien u andere
wensen heeft, zoals opslag op cd, harde schijf of usb-stick, kan dit in overleg geregeld worden.
Aantal
Er geldt een minimale aanlevering van 25 stuks voor verwerking per opdracht die valt onder
DIGIFOTO.
DIGIVIDEO
Video
Het converteren van Video2000, Betamax, Video8, HI8, Digital8, (S)VHS(c) en MiniDV op DVD.
Mogelijkheid tot bewerking. Bewerking houdt in dat er loze stukken kunnen worden verwijderd.
Menu’s en titels kunnen in overleg worden aangebracht.
Opslag
Alle onder DIGIVIDEO vallende diensten worden standaard opgeslagen op DVD. Er gaat
maximaal 120 minuten op één DVD. Indien u andere wensen heeft, zoals opslag op harde schijf
of usb-stick, kan dit in overleg geregeld worden.
Aantal
Er geldt een minimum van 120 minuten voor verwerking per opdracht die valt onder DIGIVIDEO.
Indien u minder minuten aan materiaal heeft kunnen wij dit wel verwerken maar tegen de prijs
van 120 minuten.
DIGIFILM
Smalfilm
Digitalisatie van de formaten van 8mm smalfilm Normaal8 (Dubbel8) en Super8 en plaatsing op
een DVD. Mogelijkheid tot bewerking. Bewerking houdt in dat er loze stukken kunnen worden
verwijderd en menu’s en titels kunnen worden toegevoegd.
Opslag
Alle onder DIGIFILM vallende diensten worden standaard opgeslagen op DVD. Er gaat
maximaal 120 minuten op één DVD. Indien u andere wensen heeft, zoals opslag op harde schijf
of usb-stick, kan dit in overleg geregeld worden.
Aantal
Er geldt een minimum van 15 minuten voor verwerking per opdracht die valt onder DIGIFILM.
Indien u minder minuten aan materiaal heeft kunnen wij dit wel verwerken maar tegen de prijs
van 15 minuten.
VERZENDING
Indien het beeldmateriaal per post of koerier wordt verzonden, worden de kosten in rekening
gebracht. Indien u in de stad Groningen of directe omgeving woont, kunt u ervoor kiezen de
spullen te laten ophalen en afleveren op afgesproken plaats en tijd. Dit tegen een standaard
tarief van € 15,-.
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TARIEVEN
DIGIFOTO
Alle tarieven van DIGIFOTO, DIGIVIDEO, DIGIFILM en DUPLICEREN zijn inclusief 19% BTW,
exclusief verzendkosten.
Kijk op www.digimed.nl wanneer u weet hoeveel materiaal u wilt laten digitaliseren en reken uit
wat uw kosten worden!
Prijzen digitaliseren ingeraamde dia’s
Dienst
Aantal
Prijs per stuk
DIGIFOTO
25 t/m 250
€ 0,60
DIGIFOTO
251 t/m 1000
€ 0,55
DIGIFOTO
1001 of meer
€ 0,50
Prijzen digitaliseren negatieven, positieven, dia’s op strook en APS-rolletjes
Dienst
Aantal
Prijs per stuk
DIGIFOTO
25 t/m 250
€ 0,55
DIGIFOTO
251 t/m 1000
€ 0,50
DIGIFOTO
1001 of meer
€ 0,45
Prijzen digitaliseren afgedrukte foto’s
Dienst
Aantal
Prijs per stuk
DIGIFOTO
25 t/m 250
€ 0,65
DIGIFOTO
251 t/m 1000
€ 0,60
DIGIFOTO
1001 of meer
€ 0,55
Opslagkosten DIGIFOTO
De volgende tarieven gelden voor het plaatsen op DVD.
Opslagkosten
Dienst
Plaatsing DVD
Extra kopie DVD

Prijs per stuk
€ 20,00
€ 10,00

TARIEVEN
Overzetten van Video2000 (VCC), Betamax, Video8, Hi8, Digital8, VHS, (S)VHSc en DV
DIGIVIDEO
naar DVD
Dienst
Aantal
Prijs
DIGIVIDEO VHS eerste 120 minuten
Per 120 minuten € 25,00
DIGIVIDEO VHS meer dan 120 minuten
Per 120 minuten € 20,00
DIGIVIDEO Andere formaten, eerste 120 minuten
Per 120 minuten € 30,00
DIGIVIDEO Andere formaten, meer dan 120 minuten
Per 120 minuten € 25,00
Op één DVD kan 120 minuten aan DIGIVIDEO materiaal worden geplaatst. Kosten die hiervoor
in rekening worden gebracht zijn inclusief plaatsing op dvd.
Dienst (per DVD)
Extra kopie van DVD

Prijs per stuk
€ 12,50
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TARIEVEN
DIGIFILM
Overzetten van Normaal8 (Dubbel8) en Super8 naar DVD
Hieronder staan de tarieven weergegeven voor DIGIFILM van de genoemde filmtypen naar een
DVD. Minimaal aanlevering is een spoel met 15 minuten aan film. Er worden hiervoor altijd
minimaal 15 minuten in rekening gebracht.
Dienst
DIGIFILM, eerste 15 minuten

Opslagkosten DIGIFILM
Dienst (per DVD)
Plaatsing + aanmaken menu DVD
Extra kopie van DVD

Aantal
Per minuut

Prijs
€ 1,95

Prijs per stuk
€ 25,00
€ 12,50

Eén dvd kan maximaal 120 minuten aan video of film bevatten.
Indien u meer materiaal heeft, zal dit automatisch op een 2de dvd worden geplaatst. Het tarief
hiervan is terug te vinden in het bovenstaande tabel onder ‘Plaatsing + aanmaken menu DVD’.
Tevens kunt u ook nog kopieën afnemen van de gedrukte DVD’s. Het tarief hiervan is terug te
vinden in het bovenstaande tabel onder ‘Extra kopie van DVD’.
Indien u gebruik wilt maken van de digitalisatiediensten, maar uw exacte wensen niet staan
vermeld, willen wij graag samen met u kijken wat de mogelijkheden zijn!

VERZENDING
Verzending / transport
Verzending aangetekend per TNT post (aangetekend)
Eigen ophaal/aflever service (Stad Groningen e.o.)
(retour prijs, dus ophalen en afleveren )
Per koerier door heel Nederland
(retour prijs, dus ophalen en afleveren )

Prijs per verzending
€ 7,95 ( tot 10 kg)
€ 15,00
€ 25,00 ( t/m 10 kg)

Indien de foto’s per post of koerier worden verzonden, worden deze kosten in rekening gebracht.
Indien u in de stad Groningen woont, kunt u ervoor kiezen de spullen te laten ophalen en
afleveren door DIGIMED op de afgesproken plaats en tijd.
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DUPLICEREN
Digimed is ook uw partner voor het dupliceren van CD/DVD.
Wanneer u meer dan 250 stuks laat persen is het tarief nog lager. Neem hiervoor contact met
ons op.
CD DUPLICATIE
Dupliceren van CD naar CD.
Inclusief standaard enkele jewelcase CD-hoes.
Exclusief inlegvellen. Inlegvellen mogelijk in overleg. Prijzen in euro’s per stuk.
Aantal
1
2
5
10
25
50
100
150
Zonder
3,00
2,00
1,80
1,50
1,40
1,30
5,00 4,25
print
Zwart/wit
5,75 5,00
4,00
3,00
2,20
2,10
2,00
1,90
print
Full
colour
6,00 5,25
4,25
3,25
2,50
2,40
2,30
2,20
print
DVD DUPLICATIE
Dupliceren van DVD naar DVD. Inclusief standaard enkele DVD-BOX.
Exclusief inlegvellen. Inlegvellen mogelijk in overleg. Prijzen in euro’s per stuk.
Aantal
1
2
5
10
25
50
100
150
Zonder
8,50 7,50 6,50
5,00
4,00
3,80
3,60
3,40
print
Zwart/ wit
9,00 8,00 7,00
5,50
4,50
4,30
4,10
3,90
print
Full
colour
9,50 8,50 7,50
6,00
5,00
4,80
4,60
4,40
print

200

250

1,20

1,00

1,80

1,70

2,10

2,00

200

250

3,20

3,00

3,70

3,50

4,20

4,00

ZWART / WIT PRINT en FULL COLOUR PRINT is direct op CD/DVD. Er wordt geen gebruik
gemaakt van stickers!
CONTACT
In deze folder vindt u diensten die Digimed aanbiedt. Wanneer u iets thuis heeft wat niet vermeld
staat tussen onze diensten, willen wij graag samen met u kijken of wij de digitalisatie ervan voor
u kunnen verzorgen! Indien u vragen heeft, aarzel niet en neem contact met ons op.
Digimed
Postbus 70014
9704 AA Groningen
Openingstijden:
Tel:
Email:
Website :
KvK nr.:
BTW nr.:

maandag t/m vrijdag

9.00-18.00 uur
0641309997
info@digimed.nl
www.digimed.nl
02089017
NL-194.120.405-B01

Afleveradres:
DIGIMED
Martinikerkhof 15-A
9712 JG Groningen (zelf brengen en/of ophalen materiaal alleen op afspraak!)
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BESTELFORMULIER
UW GEGEVENS
Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
Emailadres
DIGIFOTO (VOOR DIGITALISATIE VAN FOTO’S)
AANTAL STUKS

GEWENSTE AANTAL KOPIEEN :

SOORT
DIA’S
NEGATIEVEN
AFGEDRUKTE FOTO’S
STUKS

DIGIVIDEO (VOOR DIGITALISATIE VAN VIDEO’S)
AANTAL MINUTEN

GEWENSTE AANTAL KOPIEEN :

SOORT
VHS
(S)VHSC
BETAMAX
V2000 (VCC)
Hi8 (video8)
Mini DV
STUKS

DIGIFILM (VOOR DIGITALISATIE VAN 8MM SMALFILMS)
AANTAL MINUTEN

GEWENSTE AANTAL KOPIEEN :

SOORT
Normaal8 (Dubbel8)
Super8
STUKS

DUPLICEREN CD (VOOR PERSEN VAN MEERDERE CD’S)
AANTAL CD’S

SOORT
Zonder print
Met zwart/wit print
Met full colour print

DUPLICEREN DVD (VOOR PERSEN VAN MEERDERE DVD’S)
AANTAL DVD’S

SOORT
Zonder print
Met zwart/wit print
Met full colour print
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BESTELFORMULIER

AANLEVERINGSADVIES
Geef al uw materiaal duidelijk een naam en nummer. Deze worden door ons overgenomen.
De nummering die u aangeeft, houden wij aan!
Tekst op CD/DVD (hoes)
Het is mogelijk om tekst te plaatsen op een CD CASE of DVD BOX. Deze tekst wordt geplaatst
op de voorzijde en op de rugzijde van de CD jewelcase en de DVD box.
De tekst kan maximaal uit 30 karakters bestaan (inclusief spaties)!
Geef hieronder de teksten aan voor uw CD/DVD.
Hoes 1: ___________________________________________________________________

Hoes 2: ___________________________________________________________________

Hoes 3: ___________________________________________________________________

Hoes 4: ___________________________________________________________________

Hoes 5: ___________________________________________________________________

DIRECT MATERIAAL MEEZENDEN
Wanneer u direct uw materiaal gedigitaliseerd wilt hebben, kunt u het direct met dit
opdrachtformulier meezenden! Verpak uw materiaal goed in een stevige doos en vul overige
ruimte op. Verzend uw materiaal altijd aangetekend, dit geeft u de hoogst mogelijke garantie op
een veilig transport per post.
Verder kunt u ook gebruik maken van de koerier.
Deze haalt en brengt voor € 25,- (tot 10 kg) overal in Nederland uw beeldmateriaal! Neem
contact met ons op en wij regelen de koerier voor u!
Indien u in de stad Groningen of in directe omgeving woont, haalt en brengt Digimed voor € 15,uw materiaal op. Neem contact met ons op voor een afspraak!
Tevens kunt u het ook langsbrengen op afspraak.

Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en drukfouten
voorbehouden.

DIGIMED
Martinikerkhof 15-a
9712 JG Groningen
T:06-41309997 W:www.digimed.nl E:info@digimed.nl
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