
 
 
 
Prijslijst Kunst in opdracht 2022 
 
Op verzoek kunt u door mij een portret of vrij schilderwerk in opdracht laten maken. 
Er zijn diverse mogelijkheden op dit gebied. 
 
Getekend of geschilderd portret van foto (deze kunt u zelf aanleveren, ook maak ik graag zelf een 
kleine serie foto’s om het model goed te kunnen bestuderen) 
 
Richtlijnen prijzen Portret/landschap: 
Pastelkrijt op pastelmat 50 x 65 cm €  175,=  
Pastelkrijt op Ingrespapier 50 x 65 cm €  200,= 
 
Tekeningen in conté, houtskool en pastel zijn inclusief papier, exclusief fixatief. 
Wilt u de tekening laten fixeren, dan kan dat vanaf € 5,= bij formaat 30 x 40 cm. 
 
Acrylverf op doek vanaf:  
30 x 40 cm €  250,=  30 x 30 cm €  240,= 
40 x 50 cm €  275,=  40 x 40 cm €  265,=  
50 x 60 cm €  300,=  50 x 50 cm €  290,= 
60 x 80 cm €  330,=  60 x 60 cm €  320,= 
70 x 100 cm €  415,=  70 x 70 cm €  400,= 
 
Olieverf op doek vanaf: 
30 x 40 cm € 430,=   30 x 30 cm € 420,= 
40 x 50 cm € 480,=   40 x 40 cm € 470,= 
50 x 60 cm € 535,=   50 x 50 cm € 525,= 
60 x 80 cm  € 630,=   60 x 60 cm € 615,= 
70 x 100 cm € 720,=   70 x 70 cm € 690,= 
Grotere maten op aanvraag. 
 
Prijzen van schilderijen zijn exclusief doek/ondergrond. In onderling overleg stem ik graag met u af 
wat uw wensen zijn. U kunt kiezen uit katoen of linnen doek op spierraam. Ook is er een 
mogelijkheid om voor 3D doek te kiezen, dat een dikte heeft van ca. 4 cm. 
Voorbeeld: een linnen doek 60 x 80 komt op ca. € 35,=; een katoenen doek in dezelfde maat kost ca. 
€ 20,=. 
 
Alle acrylschilderijen met verf worden afgeleverd met een vernis.  
Olieverfschilderijen kunnen pas op z’n vroegst een half jaar na schilderen worden gevernist. Dit zit bij 
de service in.  
 
Vraagt u gerust vrijblijvend om een prijsopgave. 
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