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Kleurrijke en dromerige kunstenares

Bij Astrid Chamberland kan je terecht 
voor grafische en kunstwerken op maat. 

Alles wat onder schilderkunst, illustratie 
en animatiefilm valt, creëer ik met veel 
zorg en aandacht. 
 
Stuur een berichtje via de site voor een 
afspraak. 

In deze bijlage krijg je meer info over 
richtprijzen voor een project. 

Binnenkort worden er werken te koop 
aangeboden. Deze worden op het einde 
van dit document toegevoegd.



STOP-MOTION PROJECT
Schetsontwerp: 355 euro*
Uurpijs: 55 euro*

MOTION DESIGN
Schetsontwerp: 365 euro*
Uurpijs: 55 euro* 

*Prijzen excl. BTW

Om verfijnde universums te creëren, werk 
ik graag met de stop-motion techniek. 
Vectoriële animaties en motion design 
zijn ook mogelijk.

Elk project start met een kennismaking via 
telefoon of video call. Na dit gesprek wordt er 
een schetsontwerp gemaakt van het project. 

Na goedkeuring en feedback op het 
schetsontwerp, wordt een voorschotfactuur 
opgemaakt en doorgestuurd.

Dan wordt het project afgewerkt en de finale 
factuur opgestuurd. Je hebt recht op 1 
feedbackronde. Per bijkomende feedback, 
wordt de uurprijs erbij verrekend. 

 

ANIMATIEFILM

Foto van bynouchka



FOTOGRAFIE

FOTOSHOOT BASIS
2u shoot op 1 locatie
399 euro*

FOTOSHOOT PRO
4u shoot op 2 locaties
629 euro*

*Prijzen excl. BTW

Foto van bynouchka

Profielfoto’s en foto’s van jezelf aan het 
werk in je zaak zijn ook mogelijk.

Hier kan je kiezen voor 2 soorten shoots, 
een basis en een pro shoot. Bij elke 
shoot worden ook verplaatsingskosten 
gerekend.

Elke fotoshoot start eerst met een 
gesprek via telefoon of videocall. We 
overlopen samen wat voor beelden 
je nodig hebt. Je ontvangt ook een 
fotografie-aannemingsovereenkomst 
waarin gevraagd wordt om een voorschot 
van 50% te betalen. 

Bij fotoshoot basis garandeer ik minimum 
40 beelden. Neem je de fotoshoot pro, 
ontvang je minimum 60 beelden. 

Na de fotoshoot bewerk ik de beelden en 
ontvang jij ze binnen 7 werkdagen.



ILLUSTRATIE

Foto van bynouchka

ILLUSTRATIES / ANALOOG & DIGITIAAL
Schetsontwerp: 355 euro*
Uurpijs: 55 euro*

MUURSCHILDERING
Schetsontwerp: 255 euro*
Uurpijs: 55 euro* 

*Prijzen excl. BTW

Ik maak graag intuïteve beelden op papier, 
digitaal, op doek en zelfs op een muur. 

Net als bij animatiefilm, werk ik met een 
schetsontwerp. Afhankelijk van de drager 
en welk doeleinde de illustratie heeft, 
maak ik één of twee ontwerpen om uit te 
kiezen.

Na goedkeuring en feedback op het 
schetsontwerp, wordt een voorschotfactuur 
opgemaakt en doorgestuurd. Bij een 
muurschildering worden de materiaal- en 
verplaatsings kosten nog verrekend.

Dan wordt jouw illustratie afgewerkt en de 
finale factuur opgestuurd. Ook hier heb je 
recht op 1 feedbackronde.   

 


