ArtKids

v.o.f.

kunst geïnspireerd op kindertekeningen

Richtprijzen ArtKids schilderijen

afmetingen
24 x 30 cm
30 x 40 cm (of 40 x 30)
20 x 50 cm (of 50 x 20)
30 x 90 cm (of 90 x 30)
50 x 70 cm (of 70 x 50) of 60 x 60 cm
80 x 60 cm (of 80 x 60)
40 x 120 cm (of 120 x 40)
60 x 120 cm (of 120 x 60)
90 x 90 cm
120 x 100 cm (of 100 x 120)
120 x 120 cm
60 x 200 cm (of 200 x 60)
90 x 200 cm (of 200 x 90)

kant en klaar
• 180,00
• 375,00
• 375,00
• 1000,00
• 1250,00
• 1500,00
• 1650,00
• 1800,00
• 1800,00
• 2100,00
• 2400,00
• 3600,00
• 3800,00

in opdracht
• 145,00
• 300,00
• 300,00
• 800,00
• 1000,00
• 1200,00
• 1350,00
• 1450,00
• 1450,00
• 1700,00
• 1950,00
• 2800,00
• 3000,00

Ook voor reeds verkochte ArtKids-werken, of werken waarop een optie is genomen,
kunt u intekenen op fine artprints:
Bijvoorbeeld:
ArtKids- ArtPrints, ongelimiteerde oplage, in passepartout bijvoorbeeld 50 x 50, • 59, (Verzending onder rembours, of anders vooruitbetaald.)
Gelimiteerde oplage van 30 genummerde exemplaren, prijs op aanvraag.
Vraag naar onze bijzondere mogelijkheden voor bedrijven, organisaties en scholen.

Heeft u nog een oude kindertekening?
Vraag de mensen van ArtKids vrijblijvend om informatie.
Immers, wat is nu leuker dan een kunstwerk
waar u al bij voorbaat een band mee heeft?
Alle prijzen in euro’s, inclusief omzetbelasting, exclusief vervoer.
Aangegeven afmetingen zijn bij benadering en in centimeters
ArtKids v.o.f., Postbus 12442, 1100 AK Amsterdam. website: www.artkids.nu
Telefoon: +31 20 3657085, e-mail: artkids@artkids.nu
Tamara Voorn, Hans Anneveld
14-9-04 consumentenrichtprijzen
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