
 
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 moderne 
TV’s, tablet en smartphone’s 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 camera’s 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 FlashScanHD. 
  



 

 
 

Digitaliseren (per minuut) -120 
min 

121-480 
min 

480+ 
min 

 

8 mm film SD - 720x576 € 1,25 € 1,15 € 1,05 

8 mm film SD+ - 720x576 € 1,50 € 1,40 € 1,25 

8 mm film HD+ - 1920x1080 € 1,85 € 1,75 € 1,60 

9,5mm Pathé HD+ 1920x1080 € 3,99 € 3,84 € 3,65 

16 mm film - SD - 720x576 € 3,40 € 2,86 € 2,59 

16 mm film – HD - 1920x1080 € 4,99 € 4,48 € 4,21 

Extra Toeslagen: 

Instelkosten smalfilm € 12,00  (eenmalig per opdracht)  
Over zetten geluid (los bestand) €   0,35 (per minuut)  
Lipsynchroon monteren €  0,65 (per minuut)  
Spoelwissel                                    €  2,00 – deze prijs is inclusief 
Reinigen van de film, en het repareren van lassen of aanloopstukken. 

Extra mogelijkheden    

Professionele codec voor video € 0,25   
Gebruik professionele codec voor video b.v. AVI uncompressed, en 
Proress 444  
 
 
 

 
                                                        



 
Door uw video te digitaliseren wordt het 
verouderingsproces 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 Video (p/min.) 1 band 2-4 banden 5-9 
banden 

10-24 
banden 

Video 8, Hi8, mini DV, (S)VHS, 
(S)VHS-C, Digital 8 

€ 0,24 € 0,22 € 0,20     € 0,18 

Video 2000/VCC, Betamax  € 0,28 € 0,26 € 0,24     € 0,22 

Mini-DVD, MicroMV HDV, 
Laserdisc, DV, DV-CAM, CD-i 

€ 0,30 € 0,28 € 0,26     € 0,24 

U-matic - lowband, BVU, BVU-SP € 0,34 € 0,32 € 0,30     € 0,28 

VCR (Philips N1500, N1700 € 0,53 € 0,51 € 0,49     € 0,47 
 
Opmerking 
 
Geen bandwissel kosten. 
 

Extra mogelijkheden    

Reparatie tape/behuizing    € 18,50 
Normvertalen NTSC/Secam  €   8,50 
Gebruik van Prof. Codec      €   7,00  b.v. AVI uncompressed - Proress 

                                                            



 

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 cor-
rection function worden 
krasjes, beschadigingen en 
vingerafdrukken automa-
tisch verwijderd. 

 
 
 

Digitaliseren dia’s (36x24mm) 
Buitenmaat 5x5cm 

1-199 
stuks 

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             (24 M Pixel) € 0,91 € 0,81 € 0,75 
 
Opmerking 
 

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

 

Andere mogelijkheid    

Huur een scanner om uw dia’s en negatieven te digitaliseren, zie onze 
website: http://www.evertz.nl/huur.htm of zie hier alle huurprijzen 
op een rijtje: http://www.evertz.nl/infoscan.htm  
 



 

  

 

 

Digitaliseren negatief 
stroken 

1-199 
stuks 

200-499 
stuks 

500+ 
stuks 

1200 DPI (2  M pixel) € 0,39 € 0,36 € 0,30 
2000 DPI (6  M pixel) € 0,49 € 0,46 € 0,39 
4000 DPI (24 M pixel) € 0,85 € 0,75 € 0,65 

Prijs per opname, uitgaande van aanleveren hele stroken 
     

Digitaliseren APS 
rolletjes 

1-199 
stuks 

200-499 
stuks 

500+ 
Stuks 

2000 DPI ( 3 M pixel) € 0,49 € 0,44 € 0,35 
3000 DPI ( 6 M pixel) € 0,58 € 0,49 € 0,44 
4000 DPI (12 M pixel) € 0,69 € 0,62 € 0,57 

Prijs per opname, bij het scannen van alle opnames per APS rolletje 
     

Digitaliseren Foto’s 
10x15 

1-199 
stuks 

200-499 
stuks 

500+ 
Stuks 

300 DPI los (2M pixel) € 0,41 € 0,35 € 0,32 
     

600 DPI los (9M pixel) € 0,48 € 0,43 € 0,38 
     

300 DPI in 
boek 

(2M pixel) € 0,69 € 0,58 € 0,52 

600 DPI in 
boek 

(9M pixel) € 0,89 € 0,78 € 0,70 

1200  DPI in 

boek 
(12M pixel) € 1,45 € 1,30 € 1,45 

Voor grotere foto’s, negatiefstroken e.d. informeer per e-mail - info@evertz.nl 
 



 

De nieuwe Super COOLSCAN 5000 ED is de enige 
keuze voor professionele fotografen die zowel snel-
heid als kwaliteit verlangen. Met een zuivere optische 
resolutie van 4000 dpi en 16-bit A/D conversie levert 
de 5000 ED een verbazingwekkend hoge beeldkwali-
teit, en dat ook nog eens razend snel. Met een onge-
evenaarde scantijd van ± 45 seconden (incl. verwijde-
ring van stofjes en krasjes) per afbeelding wordt hier 
een nieuw niveau voor desktop film- diascanner bereikt. Met de optionele adapters o.a. 
de SF-210 (50 dia's ineens scannen) kun je de productiviteit extra verhogen, door toe-
passing van automatisch scannen van geraamde dia’s. De mogelijkheden, de kwaliteit 
en de snelheid maken de Super COOLSCAN 5000-ED ideaal voor  professionals die 
kwaliteitsscans op topsnelheid nodig. 
 
     

Huurprijs Super Coolscan LS 5000-ED (incl. alle adapters).  
     
    
1 dag €  75,00   

2 dagen € 100,00   

3 dagen € 120,00   

4 dagen €140,00   

5 dagen € 155,00   

6 dagen € 160,00   

1 week € 170,00   

2 weken € 320,00   

3 weken € 450,00   

4 weken € 550,00   

Verlenging per dag €  25,00   

Borgsom € 150,00   
    

 
  



 
 

Komt helemaal tot zijn recht als je hoofdzakelijk film-
stroken wilt scannen, maar ook geraamde dia's (5x5cm) 
kunnen (uitsluitend handmatig) worden gescand. 
 
Beelden naar vrienden en familie mailen, webpagina’s 
ontwerpen of digitale archivering – wat dacht u ervan als 
dat allemaal nog beter en nog sneller kon? Met de 
COOLSCAN V ED desktop filmscanner is het werkelijkheid. 
Ook onervaren gebruikers zullen moeiteloos met de Nikon COOLSCAN kunnen wer-
ken. Het kwaliteitsniveau en de mogelijkheden waren voorheen alleen bij duurdere 
scanners haalbaar. De Nikon COOLSCAN kan bovendien worden gebruikt met tal van 
accessoires, waarmee u kleinbeeld films van uiteenlopende typen kunt verwerken. Al 
met al een gebruiksvriendelijke scanner van zeer hoge kwaliteit. 
 

     

Huurprijs Coolscan V-ED (LS-50) (incl. alle adapters).  
     
    
1 dag €  35,00   

2 dagen €  45,00   

3 dagen €  50,00   

4 dagen €  55,00   

5 dagen €  60,00   

6 dagen €  65,00   

1 week €  70,00   

2 weken € 130,00   

3 weken € 190,00   

4 weken € 230,00   

Verlenging per dag €  15,00   

Borgsom € 100,00   

    
 



 

 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 geplaatst. 

     

Digitaliseren (per Tape)  1  tape 2- 5  
tapes 

6 of 
meer 

 

     
    
Audio cassette, Minidisk, Micro cassette € 25,00 € 20,00 € 15,00 

Vinyl, DAT, DCC, geluidsband ¼ inch    

8-track, Wasplaten, gesproken brieven    

78-toeren plaat    

¼ inch Geluidsbanden: 

Overzetten eerste 2 uur opdracht € 25,00, overzetten vervolg uur € 12,50. 

Schakelkosten per extra tape (¼ inch) € 2,00 per tape. 
    

Extra mogelijkheden    

Reparatie tape / behuizing € 18,50 Per tape 

Nabewerking Audio € 48,60 (maatwerk per uur) 
 
 

 
  



 
 

Na het digitaliseren en nabewerken van uw 
beeld of geluidsmateriaal wordt het op een 
mediadrager gezet. Dit kan op een Schijf-
je, zoals een DVD, maar ook op een mo-
derne 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 € 25,00 

Basis Blu-Ray € 20,00 

Luxe Blu-Ray € 30,00 

USB Stick per stuk 16 Gb     32 Gb 64 Gb 

 
Kingston DataTraveler 100 

 
€ 10,95 

 

€ 13,95    € 15,95  
 

Additionele kopieën Per stuk   

Basis CD €  6,60   

Basis DVD € 12,50   

Luxe DVD € 19,25   

Basis Blu-Ray € 19,95   

Luxe Blu-Ray € 22,50   

Voor grotere aantallen of specifieke wensen, zie onze website 
 

                                                                 
 



 

A.u.b. invullen en samen 
met de tapes / films of 
dia’s opsturen naar: 

 Zodra wij uw zending 
ontvangen hebben, nemen 
we contact met u op. Of 
maak 

Evertz Video Productie 
Koetshuislaan 241 
5146 BM Waalwijk 
Nederland 

 gebruik van onze haal- en 
breng service. Voor meer 
informatie, bel 0416-857637 
of mail ons: info@evertz.nl. 

   
 

 

Datum: _____________________________________ 

Naam: ______________________________________ 

Adres: ______________________________________ 

Postcode: ___________________________________ 

Woonplaats: _________________________________ 

Land: _______________________________________ 

Telefoon nr.: _________________________________ 

Email adres: ________________________________ 

Omschrijving: 
____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 
 

 

 


