Informatie, aandachtspunten en tips voor foto’s als wanddecoratie
Een foto als wanddecoratie in een woonkamer, een kantorenpand, een slaapkamer, een gang of zelfs
buiten aan de muur of aan een schutting is mooie manier om de woon- of werkomgeving een extra
uitstraling te geven. Het is wel van belang om de juiste keuzes te maken voor afmeting, materiaal en
afbeelding om teleurstellingen te voorkomen. In dit document staan een aantal belangrijke
aandachtspunten en tips die kunnen helpen om een juiste keuze te maken.

Inhoud
1. Het formaat van de decoratie ....................................................................................................................................... 2
2. De juiste ophang hoogte. .............................................................................................................................................. 3
3. Combineren .................................................................................................................................................................. 4
4. Lichtval .......................................................................................................................................................................... 5
5. Kleuren.......................................................................................................................................................................... 5
6. Afdruk materialen ......................................................................................................................................................... 6
6.1 Afdruk op aluminium ............................................................................................................................................. 6
6.2 Afdruk op Xpozer .................................................................................................................................................... 7
6.3 Afdruk op forex ...................................................................................................................................................... 8
6.4 Afdruk op Canvas ................................................................................................................................................... 8
6.5 Keuzeargumenten voor de materialen ................................................................................................................... 9
6.6 Andere afdrukmogelijkheden ............................................................................................................................... 10
7. Een wanddecoratie bestellen ..................................................................................................................................... 11

Disclaimer.
De inhoud van dit document is met zorg samengesteld. Desondanks wijst onderneming by-ehb alle aansprakelijkheid
af m.b.t. de inhoud van dit document. Het staat een ieder vrij om adviezen op te volgen of te negeren voor eigen risico.
De onderneming by-ehb is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen of schade voortvloeiend uit het
opvolgen of negeren van de adviezen in dit document.
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1. Het formaat van de decoratie
Zorg voor de juiste verhouding tussen de afmetingen van de decoratie en de wand. Een te klein
formaat decoratie op een grote wand resulteert er in, dat de decoratie wegvalt of verloren werkt. Hang
een klein formaat aan een kleinere wand. Wilt u toch een kleine decoratie op een grote wand,
combineer het met andere wanddecoraties of verklein de wand optisch, door bijvoorbeeld grote
planten voor de wand te plaatsen.
Een groot formaat decoratie op een kleine wand geeft een ”te vol” effect. Voorbeeld: een afdruk op het
formaat 150x100 cm aan een wand die 180 cm breed is werkt gedrongen.
Kies voor een muur waar links en rechts van de decoratie nog ruimte is. De decoratie komt dan veel
beter tot zijn recht.
Bij grote afdrukken is het belangrijk dat de foto van een afstand in zijn geheel bekeken kan worden.
De ruimte moet “diep” genoeg zijn, zodat er afstand genomen kan worden van de wand. In een smalle
gang zal een grote wanddecoratie niet goed tot zijn recht komen.
De volgende tabel geeft een richtlijn voor de afstand waarop een decoratie bekeken moet worden
i.c.m. de grootte van de afbeelding; als de afbeelding van een te kleine afstand bekeken wordt, zal de
illustratie niet scherp lijken of korrelig zijn. Als de ruimte niet “diep” genoeg is, zodat u niet genoeg
afstand kunt nemen van de decoratie, dan is het advies om een kleinere afmeting te kiezen.
Breedte-hoogte
verhouding decoratie

Formaat in cm (breedtehoogte) decoratie

Minimum kijkafstand in cm

1:1

40 x 40
60 x 60
80 x 80
100 x 100

100 - 150
150 - 200
200 - 250
250 - 300

3:2

60 x 40
90 x 60
120 x 80
150 x100

100 - 150
150 - 200
250 - 300
300 - 350

2:1

60 x 30
80 x 40
100 x 50
120 x 60
140 x 70

75 - 100
110 - 140
130 - 170
160 - 200
200 - 250

3:1

60 x 20
90 x 30
120 x 40
150 x 50

~100
~150
~200
~250

4:1

80 x 20
100 x 25
120 x 30
140 x 35

~125
~175
~200
~225

Let op de hoogte breedte verhouding van de decoratie. Kies voor een liggende foto op een brede
wand en voor een staande foto op een smalle maar wel hoge wand. Een staande decoratie benadrukt
dan extra de hoogte van de ruimte.
Sommige decoraties zijn in verschillende hoogte-breedte verhoudingen te koop; maar niet op elke
verhouding komt de afbeelding tot zijn recht: een landschap/panorama bijsnijden tot een hoogtebreedte verhouding van 1:1 doet geen recht aan de afbeelding.
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Andere tips:







Decoraties boven de bank moeten minimaal 100cm breed zijn. Dit kan met één foto, maar ook
met een collage.
Deze regel geldt ook voor werken boven de eettafel. Kies minimaal 100 cm breed.
In de hal of gang; kies voor een decoratie in panorama vorm (bv. een breedte-hoogte verhouding
van 3x1 of 4x1) of kies meerdere werken en hang deze in één lange rij.
Kies voor een decoratie van minimaal 120 cm breed voor in je slaapkamer.
Wil je iets ophangen op een lege muur zonder ankerpunt? Kies dan voor een werk van minimaal
80 cm in de hoogte.
Als een wand een “druk” behang heeft kan door het patroon van het behang de foto volledig
ondergaan en overzien worden. Zorg dan voor een lijst met een breed passe-partout. Dan valt de
foto op het drukke behang wel op. Let op: de afmeting van het geheel is dan groter dan alleen de
foto.

2. De juiste ophang hoogte.
Het midden van een foto moet ongeveer op ooghoogte hangen; dat is gemiddeld een hoogte van
1,60m. Als je wanddecoratie in een ruimte ophangt waar je meestal zit, dan is het goed om met een
lagere ooghoogte te rekenen. Hang de foto of wanddecoratie zo op, dat 1/3 boven ooghoogte is, en
2/3 er onder.
Ook een veelgebruikte methode: Meet de hoogte van het plafond en markeer 5/8 van de opgemeten
hoogte aan de muur. Bijvoorbeeld: Hoogte van plafond = 2,40 m. 2,40 × 5 / 8 = markeren op 1,50 m
hoogte (vanaf de vloer). Meet ook de hoogte van de decoratie: markeer weer 5/8 op de decoratie van
de onderste rand gemeten: bv. de decoratie is 120x80 cm. Op 5/8 vanaf de onderzijde, dus op 50 cm
markeren. De decoratie ophangen zodat de markering op de wand en de decoratie samenvallen: De
bovenzijde van de decoratie hangt dan op 180 cm vanaf de vloer gerekend en de onderzijde op 100
cm. Het principe van deze methode heet “de gulden snede” en is vergelijkbaar met de methode in de
fotografie “regel van derden”.
De methode betekent ook, dat als je meerdere decoraties van verschillende (hoogte) formaten aan
dezelfde wand hangt niet de onderzijde of bovenzijde van de decoraties op 1 lijn liggen, maar dat altijd
3/8 van de foto boven de lijn hangt die je denkbeeldig op 5/8 van de hoogte van de ruimte op een
wand trekt.
Breedte-hoogte
verhouding decoratie

Formaat in cm (breedtehoogte) decoratie

220

Hoogte kamer in cm
240

260

Hoogte bovenzijde decoratie in cm (vanaf vloer)
1:1

40 x 40
60 x 60
80 x 80
100 x 100

152,5
160
167,5
175

165
172,5
180
187,5

177,5
185
192,5
200

3:2

60 x 40
90 x 60
120 x 80
150 x 100

152,5
160
167,5
175

165
172,5
180
187,5

177,5
185
192,5
200

2:1

60 x 30
80 x 40
100 x 50
120 x 60
140 x 70

148,75
152,5
156,25
160
163,75

161,25
165
168,75
172,5
176,25

173,8
177,5
181,3
185
188,8

3:1
4:1

Panorama afbeeldingen worden vaak boven een bank of een dressoir of ander meubel
gehangen op ooghoogte voor zittende personen
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De plek waar de foto komt te hangen bepaalt ook welk formaat foto het best tot zijn recht komt. Zo is
het bijvoorbeeld belangrijk om te weten hoeveel ruimte er voor de foto is en welke meubels er in de
ruimte staan. In het voorbeeld in het volgende plaatje hangt de foto boven een bank, maar het geldt
voor elk soort meubel. Als je een print boven een meubel hangt, dan is het aan te raden om deze 1525 centimeter boven het meubel te hangen. De breedte van de decoratie is ongeveer 2/3 van de
breedte van het meubel. Zo zorg je ervoor dat het één geheel wordt.

3. Combineren
Als je meerdere foto’s aan een wand wilt hangen, dan geeft het symmetrisch en nauwkeurig
ophangen soms een saaie indruk. Lukraak ophangen is ook geen goed idee. Het resultaat kan dan
rommelig en chaotisch overkomen. Enkele tips:
 Hang decoraties gerust een beetje asymmetrisch aan de muur maar volg de regels van de
gulden snede. Door het volledig willekeurig ophangen van decoraties werkt een wand
rommelig of onrustig.
Zelfs als het niet strak is, zorgt wat regelmaat, rust en orde voor een harmonieus effect. Als
een decoratie bijvoorbeeld in de buurt van een deur hangt, dan werkt het rustiger als de
bovenkant gelijk met de bovenkant van het deurkozijn hangt. Je kunt decoratie ook “in lijn”
hangen met een kast of een raamkozijn.
 Vermijd grote chaos en hang de werken op evenredige afstand van elkaar. Laat bijvoorbeeld 5
cm ruimte vrij tussen de randen van de afbeeldingen en wees hier consistent in. Zorg ook dat
het geheel recht hangt!
 Bij het ophangen van grote frames van hetzelfde formaat kun je deze beter symmetrisch
plaatsen. Passe-partouts en fotolijsten kunnen dan een extra effect geven.
 Een mix van verschillende kleuren en materialen kan een onrustig effect hebben. Als je
meerdere foto’s aan in wand hangt, kies dan voor 1 materiaal en niet voor een afdruk op
canvas naast een afdruk op aluminium. Verwante materialen combineren kan wel: een luxe
fotoprint op papier en een print op acrylglas kunnen gecombineerd worden, omdat beide een
glad oppervlak hebben.
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4. Lichtval
Houdt rekening met de lichtval en lichtbronnen en de omgeving
 Voorkom reflectie: materialen met een oppervlakte van acrylglas of glanzend fotopapier
reflecteren licht. Bij direct zonlicht kan hierdoor veel schittering optreden. Dat is storend. Het
hangen van glanzende decoratie tegenover een raam is een slecht idee. De foto is door de
weerspiegelingen niet goed te zien. Kies in zulke situaties liever voor matte materialen, zoals
een afdruk op forex of hout of aluminium.
 Donkere hoek: een wanddecoratie met heldere kleuren zal in een donker hoekje met weinig
licht niet tot zijn recht komen. In dit geval zal een extra lichtbron de juiste oplossing zijn,
waardoor de aandacht weer wordt gevestigd op de wanddecoratie, en de heldere kleuren
worden benadrukt. Andersom; beelden met sobere kleuren komen in een donkere hoek juist
wel goed tot hun recht
 Bleke kleuren: Wanneer je een wanddecoratie met heldere kleuren tegenover een raam met
veel lichtinval ophangt, of direct in het licht van een kunstmatige lichtbron, zullen de kleuren
flets uitpakken.
 Foto’s in een donkere ruimte; Als een wanddecoratie in een ruimte met weinig licht wordt
opgehangen, dan valt het contrast in de afbeelding weg. Een wanddecoratie die bij helder licht
zeer scherp is, lijkt nu vaal en mist de details.
 Foto op glas in donkere ruimtes; omdat glas licht-doorlatend is, kan een lichtbron achter de
foto een oplossing bieden: de foto van achteren belicht.
 Diepere kleuren voor donkere ruimtes. Als de foto diepere kleuren heeft, in plaats van heldere,
dan is de foto geschikter voor een donkere ruimte. Aangezien de foto met diepere kleuren
donkerder is, is het contrast vaak ook hoger en komt dit goed tot zijn recht. Als de foto eerder
lichte en heldere kleuren heeft, werkt dit beter in een lichte ruimte.

5. Kleuren
De kleuren van een foto of wanddecoratie, zoals weergegeven op het beeldscherm van een computer,
laptop, tablet of smartphone, kunnen afwijken van de uiteindelijke kleuren op de afgedrukte
wanddecoratie. De kleur die u ziet is afhankelijk van het beeldscherm en de resolutie en de
instellingen op de computer, tablet of smartphone. De uiteindelijke kleur is afhankelijk van :
 Het materiaal waarop afgedrukt wordt
 De leverancier van de decoratie en de wijze waarop die leverancier afdrukt
 De keuzes die u eventueel zelf maakt voor bv. glanzend of mat afdrukken
 De aanpassingen die u zelf kunt doen als u een foto upload naar de verwerker; vaak zijn er
mogelijkheden om de kleur meer of minder te verzadigen, de kleurtemperatuur aan te passen,
de foto bij te snijden naar een ander formaat, de afbeelding te verscherpen, etc..
Het is van belang om te beseffen dat er geen volledige kleurgarantie is; houd er rekening mee
dat er een bepaalde mate van kleurafwijking ontstaat tussen de afbeelding op een beeldscherm
en de uiteindelijke wanddecoratie. Alleen bij overduidelijke afdrukfouten/beschadigingen in de
wanddecoratie kan er een beroep gedaan worden op “garantie”.
Ook de uiteindelijke plek waar de wanddecoratie opgehangen wordt bepaalt de kleurweergave. Er is
verschil, zowel in kleur als in contrast, als een decoratie op een lichte plek of juist in een donker
hoekje opgehangen wordt en als er reflectie van lichtbronnen is.
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6. Afdruk materialen
De foto’s zijn als wanddecoratie via https://foto.by-ehb.nl bij voorkeur te koop op de volgende
materialen:
 Aluminium en geborsteld aluminium
 Xpozer
 Forex
 Canvas
Uiteraard zijn foto’s ook verkrijgbaar als ingelijste fotoprint, al dan niet met een passe-partout, bv.
achter ontspiegeld glas, of op allerlei andere materialen die verderop beschreven worden. Als u een
dergelijke afdruk wilt, kunt u ook alleen de licentierechten op het alleen voor eigen gebruik afdrukken
van een foto kopen en zelf via talrijke aanbieders de foto zoals door u gewenst laten afdrukken. Byehb heeft niet met alle materialen ervaring en kiest er bewust voor om het standaard aanbod te
beperken tot materialen, die het meest recht doen aan de foto’s en waarmee ervaring is opgedaan.

6.1 Afdruk op aluminium
Aluminium dibond
Het materiaal bestaat uit een kunststofkern en twee aluminium platen met een witte toplaag. Het
metaal (aluminium) is niet zichtbaar. Het materiaal heeft een hoge duurzaamheid en
lichtbestendigheid. Het is stevig, stijlvol, mat en heeft een professionele uitstraling. Het materiaal aludibond kan tegen een stootje. De foto wordt direct op het matte materiaal gedrukt. Hierdoor komen de
kleuren op een bijzonder briljante manier door, maar is er geen last van storende weerspiegelingen of
lichtreflectie. Aluminium is ook geschikt voor vochtige ruimtes zoals badkamers en kan ook buiten
opgehangen worden.
Steeds meer bedrijven decoreren hun kantoren met aluminium, omdat het stevig en stijlvol is, maar
toch ook subtiel vanwege het matte oppervlak. Een afdruk op aluminium kan ook op de grond staand
tegen een wand geplaatst worden. Ook verkrijgbaar als fine-art: een foto afgedrukt op fotopapier en
op aluminium gelijmd.
Aluminium geborsteld
Stoere industriële uitstraling, zeer geschikt voor zwart-wit afdrukken of kleurenfoto’s met een hoog
contrast. De kleur wit wordt niet afgedrukt waardoor de structuur van het metaal zichtbaar blijft. Onder
andere portretfoto's en zwart-witfoto's komen echt heel goed tot hun recht als foto op aluminium. De
decoratie is UV en waterbestendig en mat afgewerkt, kan staand geplaatst worden of opgehangen
worden op een kleine afstand van de muur (zwevend). Geschikt voor buiten.

Ophangsystemen voor afdruk op aluminium
Schroefsysteem
Het product wordt met een mooie schroef in iedere hoek aan de
wand bevestigd. Deze bevestiging is zichtbaar. De producten worden
voorzien van de nodige gaten. De afstand van de wand is ca. 2 cm,
zo ontstaat een fraai zweef-effect.

Klemsysteem
De vier klemmen worden meegeleverd. De wanddecoratie wordt met
vier schroeven aan de muur bevestigd. Het klemsysteem is flexibel
en je foto blijft onaangetast. De afstand tot de muur bedraagt 20 mm.
Het klemsysteem biedt ruimte voor materialen die maximaal 7 mm
dik zijn.
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Spiegelsysteem
Het spiegelsysteem zijn twee kleine houders die op de achterkant
van het product bevestigd worden. Hierdoor is de bevestiging niet
zichtbaar. Aan de onderkant van het product worden afstandhouders van dezelfde dikte toegepast, zodat het product, ca. 10 mm
van de muur, mooi recht hangt.
Railsysteem
Het railsysteem wordt op de achterkant van het product bevestigd en
is hierdoor niet zichtbaar. Deze speciale wandbevestiging biedt
flexibiliteit bij het ophangen en laat het product ongeveer 10 mm
vanaf de wand zweven.

6.2 Afdruk op Xpozer
Dit is een gecombineerd afdruk- en ophangsysteem waarmee je de foto's op een prachtige manier
eenvoudig aan de muur kunt hangen. Xpozer is een aluminium frame waarop een fotoafdruk op
kunststoffolie gespannen wordt. De eerste keer koop je een Xpozer afdruk altijd inclusief frame. Heb je
echter al een frame en wil je de gebruikte foto vervangen, dan kun je simpelweg de bestaande foto in
enkele minuten van het frame halen en de nieuwe eraan bevestigen. Je hoeft dan dus alleen een
nieuwe fotoafdruk te bestellen. De foto wordt haarscherp afgedrukt op een kunststof folie. De afdruk is
ontspiegeld en geeft geen hinderlijke reflectie van lichtinval door ramen of andere lichtbronnen. De
kleuren zijn uitstekend.
De foto wordt afgedrukt op een kunststof folie, en achter op de folie zijn 4 plastichoekjes bevestigd,
waar het wisselframe precies in klikt. Door de veer in het frame blijft de foto strak aan de muur
hangen. Je kunt net zo vaak als je wilt de foto vervangen door een andere foto; je hebt maar 1 frame
nodig. Zo kun je meerdere keren per jaar de decoratie in de ruimte vervangen door een andere
decoratie. Let op! De nieuwe afdruk moet wel dezelfde maat hebben, anders heb je een ander frame
nodig.

Het frame is heel licht en het totaal gewicht van de foto + frame is zo laag dat het met 1 schroef aan
de muur opgehangen kan worden. Dit ophangsysteem wordt ook meegeleverd. Het ophangen van de
foto kost maar een paar minuten tijd. Het frame zorgt er voor dat de foto strak gespannen is. Het
mooie aan het frame is ook dat je een klein schaduw randje om je foto krijgt omdat er een centimeter
ruimte zit tussen de muur en de foto. Het frame zie je niet meer, zodra de foto is opgehangen.
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6.3 Afdruk op forex
Forex is een licht materiaal; twee dunne kunststofplaten met daartussen een laag hardschuim
(foamboard, pvc). Een foto op forex is een strak fotoproduct, met een haarscherpe afdruk en
uitstekende kwaliteit. De foto wordt afgedrukt op een geschuimde kunststof plaat, die haast niets
weegt! Stevig materiaal, licht van gewicht en met een lange levensduur. Een foto op forex wordt ook
wel een foto op foam, foto op PVC of foto op kunststof genoemd. Forex heeft vrijwel geen structuur en
de toplaag is helderwit, waardoor de foto heel strak, levensecht en kleurecht wordt afgedrukt. Een foto
op forex heeft een strakke afwerking en haarscherpe afdrukkwaliteit.
De randen van de forex plaat zijn glad afgewerkt en hebben een egale structuur. Door de
strakke/matte afwerking, het superlichte materiaal en de strak afgewerkte randen krijg je een trendy
afdruk met een luxe karakter en een moderne uitstraling. Door de witte materiaalsoort, bewerkt met
een waterbestendige coating, is de plaat wit en glad. Door de witte ondergrond, die niet reflecteert en
geen spiegeling geeft, blijft de kleur erg mooi. De kleurechtheid is te vergelijken met een afbeelding
afgedrukt op fotopapier.
Een foto op forex is strak, modern en heeft een luxe uitstraling en dezelfde wandbevestigingen zijn
mogelijk als bij aluminium (zie eerder in dit document).
Een foto op forex weegt vrijwel niets en de decoratie is daardoor ook geschikt voor dunne wanden. De
afdruk is weerbestendig en hierdoor ook geschikt als tuinposter
Ook zijn er leveranciers die afdrukken op een zwarte forex plaat en er zijn mogelijkheden om de
afdruk in te lijsten. Forex is relatief goedkoop.

6.4 Afdruk op Canvas
Klassieke warme uitstraling, op 100% katoen/linnen. Ook verkrijgbaar met lijst. De decoratie is 2 of 4
cm dik; de foto wordt om de rand gespannen (waardoor een klein deel van de afbeelding niet aan de
voorzijde zichtbaar is!). Het oneffen linnen geeft je beeld een authentieke uitstraling en een speciaal
effect. Grote keuze uit formaten: 20×20 cm - 120×160 cm..
Houten spieraam: 2 cm of 4 cm bij formaten vanaf 80×80 cm.
De druk is uv-bestendig, dus ook geschikt voor ruimtes met veel zonlicht
Let op: de foto wordt aan de zijkanten om de houten frame heen gevouwen. Zorg er dus voor dat de
belangrijkste elementen van je foto niet aan de rand gelegen zijn. Ga daarbij van ca. 4 cm marge uit
(6 cm bij grote formaten).
Canvas heeft bepaalde eigenschappen die effect hebben op de uitstraling van de foto en dus
bepalend zijn voor je keuze.
Canvas heeft een soort honingraat structuur. Daardoor is de ondergrond niet volledig vlak. Dit zorgt
ervoor dat een haarscherpe foto niet helemaal tot zijn recht komt, maar ook dat onscherpte of ruis
(blokjes of verkleuring) in een foto minder opvallen. Canvas is daarom geschikt voor grote formaten; je
moet de afbeelding van een wat grotere afstand kunnen bekijken. Kleuren kunnen iets fletser worden
omdat de inkt iets in het canvas trekt.
Canvas hangt twee tot vier centimeter van de muur, afhankelijk van wat je kiest. De foto krijgt hierdoor
meer diepte dan bij andere ondergronden zoals aluminium of glas.
Een deel van de foto valt over de zijkant. Het canvas wordt op spielatten gespannen waardoor er twee
tot vier centimeter van de foto op de zijkanten wordt geprint.
De foto wordt onscherper geprint op kleinere formaten; canvas is geschikt voor grotere formaten.
Een foto op canvas kan je in twee verschillende dieptes bestellen; de dikte van het frame is bepalend
voor de uitstraling van de foto. Daarom is het goed om hier van te voren over na te denken. Het effect
van de twee maten:
 2 cm: geschikt voor formaten t/m 60*90 cm, er valt een klein deel van de foto over de zijkant,
het doek geeft een ruimtelijk effect
 4 cm: geschikt voor grote formaten vanaf 60*90 cm, een groter deel van de foto valt over de
zijkant, niet geschikt als er belangrijke elementen aan de rand van de foto staan, zeer
ruimtelijk effect
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6.5 Keuzeargumenten voor de materialen
Wanneer zou je voor een opdruk op aluminium kunnen kiezen:
 Als je diepte in een ruimte/aan een wand wilt creëren
 Als je een moderne of industriële inrichting hebt
 Als de decoratie tegen een stootje moet kunnen
 Als je de decoratie staand op de grond wilt neerzetten
 Als je de decoratie buiten wilt hangen
Wanneer zou je voor een opdruk op geborsteld aluminium kunnen kiezen:
Bovenstaande en ….
 Als de foto zwart-wit is of een kleuren foto met veel contrast en veel witte delen
 Als je een moderne inrichting hebt, of een industriële inrichting, waarbij het mooi is om de
structuur van het metaal te zien
Wanneer zou je voor een opdruk op Xpozer kunnen kiezen:
 Als je een haarscherpe foto wilt hebben met prachtige kleuren
 Als je foto’s wilt wisselen; meerdere foto’s voor 1 frame en af en toe vervangen
 Als je (na de eerste keer) relatief goedkoop uit wilt zijn
Wanneer zou je voor een opdruk op Forex kunnen kiezen:
 Als je een haarscherpe foto wilt hebben met prachtige kleuren
 Een moderne inrichting hebt
 Als je relatief goedkoop uit wilt zijn
 De decoratie buiten wilt ophangen
 De decoratie van een lijst wilt voorzien
 De decoratie aan een dunne wand opgehangen wordt
Wanneer zou je voor een opdruk op canvas kunnen kiezen:
 Als je diepte in een ruimte/aan een wand wilt creëren
 Als je een landelijke inrichting hebt
 Als de decoratie groot moet zijn, de decoratie op grotere afstand bekeken wordt en de
scherpte niet het belangrijkste is
 Foto’s die zeer scherp zijn en veel details bevatten komen op canvas minder tot hun recht

U kunt een afspraak maken en het effect van de verschillende materialen bekijken op enkele
foto’s die ik zelf bezit.
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6.6 Andere afdrukmogelijkheden
Plexiglas/Acrylglas
Luxe stijlvolle uitstraling, professioneel, hoogglans met intense kleuren, 3d-effect, buiten en binnen
geschikt (water en UV bestendig).De foto wordt direct achter acrylglas gedrukt of op fotopapier
ontwikkeld en achter het acrylglas gemonteerd. Het acrylglas is 5 tot 10 mm dik met gepolijste randen
en creëert een bijzondere diepte-effect. Door het acrylglas komen de kleuren nog intensiever over.
 Stevig en duurzaam acrylglas
 Groot formaat-assortiment: 20×20 cm tot 100×150 cm
 Verkrijgbaar in varianten: directe druk of fine-art print
 Directe druk: Hoogwaardige, licht doorlatende afdruk. Alle formaten zijn 5 mm dik.
 Fine-art: Fotopapier, met transparante folie achter het acrylglas gemonteerd. Formaten 20×30
en 30×45 zijn 5 mm dik. Formaten 40×60 en 50×75 zijn 10 mm dik.
Afdruk op fotopapier
Dit is eigenlijk de oude gewone foto, zoals die vroeger afgedrukt werd, op het formaat voor een
fotoalbum of vergroot tot posterformaat. Er zijn tientallen verschillende mogelijkheden; allerlei
verschillende papiersoorten met verschillende kwaliteit, mat, halfmat of glanzend. In diverse
prijsklasses kunnen foto’s op fotopapier afgedrukt worden, om daarna ingelijst op te hangen, met of
zonder passe-partout.
Galleryprint
Museumkwaliteit, met deze high-light onder de wanddecoraties. De galleryprint is misschien wel de
fraaiste manier om je woning mee te decoreren. Het materiaal combineert het beste uit de twee
materialen acrylglas en aluminium. Een prachtig resultaat met een chique diepte-effect.
 Luxe uitstraling - zoals in tentoonstellingen en galerijen
 Rechtstreeks gedrukt achter 4mm-dik acrylglas met gepolijste randen
 Versterkt met op 3mm-alu-dibond plaat
 Groot formaat-assortiment: 20×20 cm tot 100×150 cm
Nog meer mogelijkheden:
FotoPoster
Afdruk op papier, formaat A0 t/m A4, standaard papier met zijdeglans of als optie zwaarder papier met
12 kleurendruk en UV hoogglans. Vaak gebruikt voor collages.
Karton
Licht, goedkoop, geschikt voor vakantiekiekjes. Anderhalve centimeter dik honingraat karton (x-board),
sterk, biologisch afbreekbaar . In verschillende vormen leverbaar.
Tegel
Keramiek, 15x15cm, met sleutelhanger. Eventueel met tekst, bedoeld als cadeau of souvenir.
Kurk
Prikbord materiaal, 6mm dik, industriële uitstraling. Wordt ook gebruikt om een wereldkaart op te
printen en met punaises alle bezochte bestemmingen aan te geven. Diepzwarte kleuren zijn niet
mogelijk. Ook voor collages.
Hout
Foto op berkenhout (multiplex) transparant. Op willekeurige plekken zijn noesten van het hout
zichtbaar door de afbeelding heen. Ook worden foto’s wel afgedrukt op steigerhout; horizontale of
verticale planken met een open ruimte tussen de planken.
Tuinposter
UV en waterbestendig. Met of zonder ringen (zeilringen). Tot 200x150cm.
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7. Een wanddecoratie bestellen
U kunt een foto van foto.by-ehb.nl als wanddecoratie kopen op verschillende manieren.
Neem voor vragen contact op via : https://foto.by-ehb.nl/contact/. Vermeld bij een vraag het
fotonummer en ook het afdrukmateriaal van de decoratie.
Voor de levering zijn er diverse mogelijkheden:
1.
U bestelt de wanddecoratie op https://ehb.werkaandemuur.nl of op https://www.oypo.nl/fotobyehb.
Let op: u doet dan geen zaken met foto.by-ehb.nl maar rechtstreeks met de betreffende
ondernemingen! Deze bedrijven hebben eigen voorwaarden en een eigen privacyreglement! De
onderneming by-ehb is geen partij als er onverhoopt problemen of klachten zijn m.b.t. de
levering of kwaliteit; by-ehb plaatst uitsluitend de door u gekozen foto in het assortiment van
deze leveranciers.
Op deze webshops staan een aantal van mijn foto’s standaard als decoratie te koop. U kiest zelf de
afmeting en het materiaal, eventueel een lijst en passe-partout en de bevestigingsmaterialen. Bij de
webshop https://ehb.werkaandemuur.nl is ook een handige tool aanwezig waarbij de gekozen
decoratie in verschillende groottes getoond wordt in verschillende woonruimtes (en als u wilt
geprojecteerd wordt op een foto van de wand van uw eigen ruimte).
Op deze webwinkels staan in het standaard assortiment een aantal foto’s van mij en ik kan daar ook
andere foto’s plaatsen op verzoek; neem contact op via de contact-pagina op de website
https://foto.by-ehb.nl en vermeld het fotonummer en het verzoek om deze klaar te zetten op de
websites van werkaandemuur of oypo; u krijgt dan per e-mail een uitleg en een link voor de bestelling.
Alle beschikbare foto’s staan op mijn eigen website en op die website https://foto.by-ehb.nl.
Op de website van Werk aan de Muur kunt u kiezen uit de materialen:
 Aluminium Dibond (een fotoprint verlijmd op aluminium, mat of glans, met ophangsysteem)
 Acrylglas (foto gelijmd op aluminium achter plexiglas)
 Canvas (2 of 4,5 cm dik, met vernislaag afgewerkt, met of zonder lijst)
 Xpozer (met of zonder frame : tip! als u een decoratie wilt wisselen)
 Fotoprint (met of zonder passe-partout (een kader, een witrand))
 Een ingelijste foto (verschillende keuzemogelijkheden)
 Afdruk op hout (met whitewashlaag)
 Staal (een foto direct geprint op een aluminium plaat, mat of glans)
 Doek (print op wisselbaar doek met frame)
Op de website van oypo kunt u kiezen uit de materialen:
 Fotoafdruk op fotopapier (mat, glans, pearl)
 Fotoposter
 Canvas
 Ingelijste foto
 Tuinposter (afdruk op vinyl, met ringen voor het ophangen)
 Plexiglas
 Vurenhout
 Aluminium (foto direct op aluminium geprint)
 Aluminium Dibond (foto geprint op fotopapier en verlijmd op aluminium)
 Acrylglas (foto gelijmd op aluminium achter plexiglas)
 Canvas (2 of 4,5 cm dik, met vernislaag afgewerkt, met of zonder lijst)
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Wat te doen als




De door u gekozen foto niet op de betreffende webwinkel aangeboden wordt?
Neem contact op via de website foto.by-ehb.nl; de foto zal dan toegevoegd worden aan het
assortiment bij de webwinkels.
U een afmeting of een afdrukmateriaal wenst dat niet aangeboden wordt op deze websites?
Kies voor onderstaande opties 2 of 3 om uw wanddecoratie aan te schaffen.

2.
U koopt een licentie voor het gebruiksrecht van de foto, ontvangt de foto digitaal en regelt alles zelf;
kosten te betalen aan foto.by-ehb.nl betreffen uitsluitend de licentie, d.w.z. het recht om de foto
eenmalig te laten afdrukken op een decoratie; alle andere kosten betaalt u zelf aan de firma die door
u gekozen is om de afdruk te verzorgen.
U geeft by-ehb opdracht tot levering van de licentie en het digitale fotobestand.
Na factuurbetaling ontvangt u per email een link waar u het digitale bestand van de originele foto kunt
downloaden.
U bent zelf verantwoordelijk voor de uiteindelijke kwaliteit van de wanddecoratie: een goedkope
oplossing is meestal van een lagere kwaliteit. De keuze voor de leverancier bepaalt uw uiteindelijke
totaalprijs en ook de uiteindelijke kwaliteit.
3.
De wanddecoratie wordt door mij besteld bij mijn voorkeursleverancier; dat zal zeker niet de
goedkoopste oplossing zijn, maar wel een oplossing die recht doet aan de kwaliteit van de foto. U
kiest zelf het materiaal, de grootte en het ophangsysteem, maar kunt alleen kiezen uit de materialen
en afmetingen die ik adviseer. De bestelling wordt door mij gedaan en de wanddecoratie wordt
rechtstreeks bij u geleverd, nadat u de factuur aan foto.by-ehb.nl voldaan hebt. U ontvangt eerst een
prijsopgave.
Het is ook mogelijk dat de foto wordt verzonden naar het adres van foto.by-ehb.nl, zodat ik eerst de
kwaliteit kan controleren. U kunt de foto dan afhalen of naar uw eigen adres laten doorzenden, tegen
de vergoeding van de extra verzendkosten.

U kunt ook met mij een afspraak maken om te helpen bij de bestelling en ook voor aanvullend advies.

Disclaimer.
De inhoud van dit document is met zorg samengesteld. Desondanks wijst onderneming by-ehb alle aansprakelijkheid
af m.b.t. de inhoud van dit document. Het staat een ieder vrij om adviezen op te volgen of te negeren voor eigen risico.
De onderneming by-ehb is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen of schade voortvloeiend uit het
opvolgen of negeren van de adviezen in dit document.

-

12

-

© foto.by-ehb.nl

2019

