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Op alle foto-afdrukken en foto-bestanden van John van der Kaap berusten auteursrechten. Kort 
gezegd en geschreven: zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming is publicatie van 
foto-afdrukken/-bestanden van John van der Kaap, in welke vorm dan ook, niet toegestaan. 
Tevens zijn de Algemene Voorwaarden van de Fotografen Federatie van toepassing. 

(Het auteursrecht is ook van toepassing op John van der Kaap’s ontwerpen.) 

• John van der Kaap hanteert de tarieven zoals in dit document vermeld. 
• Tarieven kunnen wijzigen zonder (voor-)aankondiging tenzij er concrete prijsafspraken gelden. 
• Verzoeken omtrent actuele en/of niet-genoemde tarieven en/of niet-genoemde gebruiksdoe-

len zijn per email-bericht opvraagbaar (<john@johnvanderkaap.nl>) onder vermelding van: 
• soort medium (social-medium, tijdschrift, dagblad, boek, etc., etc.) 
• aantallen, frequentie (eenmalig, maandelijks), gebruiksduur 
• doel van het gebruik (werving, crowdfunding, onderwijs, public-relations, etc.) 
• vaststelling welke foto-afdrukken/-bestanden het betreft (nummering, omschrijving) 
• indien een foto-afdrukken/-bestanden beschikbaar: herkomst van de foto-afdruk cq foto-be-

stand 
• grootte 

• foto-afdruk (centimeters inclusief eventueel welke gewenste afwerking) 
• foto-bestand (pixels, format) 

• in geval van een foto-bestand: al of niet met toevoeging van “Foto: John van der Kaap” 
• uw contactgegevens. 

• De tarieven zijn deels gebaseerd op de Richtprijzen Fotografie zoals die in het verleden zijn 
vastgesteld door de diverse fotografie-federaties. 

• Prijzen zijn in euro’s 
• BTW-vrijstelling is van toepassing op grond van de Kleine Ondernemers Regeling KOR. 
• Bij publicatie zonder schriftelijke toestemming vooraf, zal John van der Kaap factureren con-

form de genoemde bedragen … en indien er geen bedrag in dit document vermeld is zoals te 
doen gebruikelijk is 

• De Algemene Voorwaarden van de FotografenFederatie zijn van toepassing, alsmede ook de 
toepassing van het portretrecht en de privacy-wetgeving zoals die te vinden is in het document 
“Recht en wet". 
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Tarieven kranten, dagbladen, nieuwsbladen, huis-aan-huis bladen 

• Randvoorwaarden: zie pagina 1 
• Ophoging: 

• +75% bij plaatsing op de voorpagina 
• +37,5% bij plaatsing op de voorpagina van een katern. 

Tarieven tijdschriften, maandbladen, omroepbladen, opiniebladen, vakbladen, clubbladen, 
huisorganen, theater-programma’s, geïllustreerde bladen 

• Randvoorwaarden: zie pagina 1  
• Ophoging: 

• +100% bij plaatsing op de voorpagina 
• +50% bij plaatsing op de voorpagina van een katern. 

Formaat tot 10x15cm tot 15x20cm tot 20x30cm

Oplage tot:

30.000 € 135 € 169 € 203

50.000 € 142 € 177 € 213

100.000 € 149 € 186 € 223

Formaat tot 10x15cm tot 15x20cm tot 20x30cm

Oplage tot:

30.000 € 155 € 194 € 233

50.000 € 163 € 203 € 244

100.000 € 171 € 214 € 256
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Tarieven internet 

• Randvoorwaarden: zie pagina 1  
• Prijzen betreffen de plaatsing op de homepage 
• Eerste pagina “dieper” dan de homepage: korting van 10% 
• Tweede pagina “dieper” dan de homepage: korting van 20% 
• Derde en verdere pagina’s “dieper” dan de homepage: korting van 25% 

NL-domein of daarbuiten mits Nederlands-talig

Formaat (kleinste maat) Maximaal 600px 600-1024px 1025-1044px

Per week € 299 € 329 € 362

Per maand € 329 € 362 € 398

Per kwartaal € 354 € 389 € 428

Per jaar € 380 € 418 € 460

Onbeperkt € 760 € 836 € 920
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Tarieven boeken 

• Randvoorwaarden: zie pagina 1  
• Foto op de omslag: +100% 
• Prijzen per druk en per taalgebied 
• Studieboeken: korting 50%

Formaat tot 10x15cm tot 15x20cm tot 20x30cm

Oplage tot:

2.500 € 135 € 169 € 211

5.000 € 155 € 194 € 243

10.000 € 179 € 223 € 279
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