Dupliceer & digitaliseer services

Smalfilm Scannen
Jarenlang werd er op super 8 en dubbel 8 gefilmd. In veel kasten of op zolders heeft u vast en
zeker nog wel spoelen of ander materiaal liggen van dierbare beelden van jaren geleden.
Waardevolle beelden die vaak niet meer afgespeeld kunnen worden door gebrek aan een
werkende projector. Deze beelden kunt u via Sendux Audiovisueel laten digitaliseren zodat u ze via
TV of computer weer kunt bekijken of zelf nog kunt bewerken. Jarenlange ervaring en
professionele apparatuur garanderen een optimale kwaliteit van uw overgezette films. Uw smalfilm
opdracht wordt, door het team van specialisten van begin tot eind met grootste zorg behandeld.

Uw unieke en dierbare filmbeelden laat u toch niet verloren gaan?
Wilt u uw super 8 herinneringen terugkijken op de hedendaagse media? Laat dan uw super 8 in
SD of HD kwaliteit scannen en opslaan op dvd, bluray of externe harde schijf via Sendux
Audiovisueel. Wij weten namelijk precies hoe wij het beste uit uw super 8 kunnen halen en passen
onze kennis en techniek dan ook graag voor u toe. Ook leuk om kado te doen!
** SD of HD kwaliteit
** Inclusief kleurcorrectie
** Super 8 naar DVD omzetten met de Flashscan HD
Uw super 8 naar DVD omzetten doen wij via Sendux Audiovisueel met de nieuwste en beste
apparatuur. Wij maken gebruik van de Flashscan HD, deze scanners zorgen er voor dat uw super
8 beelden in hoogste kwaliteit op dvd, bluray of externe harde schijf komen te staan. De
Flashscan HD voert ook een automatisch kleurcorrectie uit, die later nog handmatig wordt
nagekeken en zo nodig wordt gecorrigeerd door onze operator.
Beschikt u over een HD TV en Bluray apparatuur? Dan kunt u er tevens voor kiezen om uw films in
HD kwaliteit te laten scannen. Zeker voor de fanatieke filmer onder ons, die met passie en
aandacht heeft gefilmd vroeger, is het leuk om de films in optimale kwaliteit te kunnen weergeven.
Deze Flashscan heeft daarnaast nog diverse andere voordelen:
-

Ongekende scherpte- en kleurkwaliteit
Geen last van donkere plekken
Flikkervrije overzetting
Ook voor beschadigde films
- Geen kans op doorbranden
8 mm films* omzetten naar DVD (SD), Blu ray (HD)
of externe harde schijf (HDD) (kan in SD of HD)

SD
incl. BTW

Starttarief per opdracht

HD
incl. BTW

€ 25,00

€ 50,00

+ scankosten per minuut

€ 1,30

€ 1,60

+ handelingskosten per ingeleverde spoel

€ 2,00

€ 2,00

* Aflevering op DVD(SD) of Bluray(HD) of USB/ externe harde schijf (SD/HD)
* Prijzen zijn exclusief USB/ externe harde schijf. Zelf meeleveren of via Sendux aanschaffen (prijs op aanvraag).
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Extra opties /toeslagen

SD
incl. BTW

HD
incl. BTW

€ 20,00

€ 30,00

Extra kopie DVD/ Bluray

€ 7,50

€ 15,00

Toevoegen muziek, per 120 min.

€ 7,50

€ 7,50

Herstel van gebroken las

€ 1,50

€ 1,50

Tekst voor begin nieuwe spoel (teksten geprint aanleveren), per tekst

€ 3,25

€ 3,25

Combi tarief: indien afleveren op meerdere dragers/files dan per 120 min.

* 8 mm films, super 8, dubbel 8. Met of zonder geluid. Exclusief verzend/handelingskosten

De externe harde schijf (HDD) kunt u zelf meeleveren (leeg). Aanschaf via Sendux is ook mogelijk. Prijs van
de HDD op aanvraag. Indien u een HDD inlevert vermeldt dan of u een windows of apple computer heeft.

Hoe werkt Sendux Audiovisueel?
Sendux Audiovisueel werkt samen met een uiterst professionele dupliceer-centrale. Via Sendux
kunt u uw oude beeldmateriaal op hoogwaardige kwaliteit omzetten naar het door u gekozen
formaat en/of apparaat. Wilt u uw super 8 beelden graag op DVD, HDD of Blu-ray?
Het kan allemaal, wij behandelen uw dierbare beeld- of geluidmateriaal met grote zorg.
De Super 8 rollen zijn vaak al jaren oud, de beeldjes die op de spoel staan kunnen daarbij
verkleurd zijn. Bij Sendux Audiovisueel kunnen verkleurde delen aangepast worden, dankzij onze
scanners wordt er standaard een kleurcorrectie uitgevoerd zodat uw beeldmateriaal zo optimaal
mogelijk wordt gescand. Na het omzetten door onze scanners zal het deskundig personeel de
beelden nog eens nalopen en waar nodig corrigeren. Zo weten wij zeker dat uw super 8 in de
beste kwaliteit en mooiste kleuren wordt overgezet. Helaas kunnen we aan onscherp, onder-/
overbelicht opgenomen materiaal niet veel veranderen.

16:9 of 4:3
Al ons gescand beeldmateriaal wordt op formaat 16:9 weggeschreven zodat de DVD of Blu-Ray
compatible is met de hedendaagse breedbeeld televisies. Ook de files die wij op harde schijf of
miniDV leveren zijn in 16:9 opgeslagen. Het is uiteraard ook mogelijk om de beelden in 4:3 te
leveren. Geef dit door bij het inleveren van uw opdracht en laat het vermelden op de opdrachtbon.
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Krijg snel een indicatie van de kosten aan de hand van ondergaande tabellen
Prijsindicatie in SD scannen

Prijsindicatie in HD scannen

30 min = € 64,00

30 min = € 98,00

60 min = € 103,00

60 min = € 146,00

90 min = € 142,00

90 min = € 194,00

120 min= € 181,00

120 min=€ 242,00

150 min= € 220,00

150 min=€ 290,00

Bovenop deze prijzen komt nog het aantal spoelen x € 2,00
Prijzen zijn inclusief 21% BTW. Exclusief verzend/handelingskosten.

Prijsindicatie voor uw opdracht
Onze actuele (te downloaden) prijslijst treft u eveneens aan op onze site: www.sendux.nl.
Voor vragen en een aanvullend gericht advies helpen wij u natuurlijk graag. Uw vraag kunt u
telefonisch stellen: +31(0)297264743 of stuurt u een mail naar Sendux Audiovisueel waarna wij
snel contact met u opnemen.
Op DVD of harde schijf?
Wilt u uw films later nog bewerken met computer & montagesoftware?
Of opslag in hoogste kwaliteit voor archiefdoeleinden? Laat uw films in dat geval overzetten naar
een externe harde schijf (HDD). Makkelijk met inladen én u heeft maximale kwaliteit. De beelden
op een DVD zijn in mpeg-2 formaat en daardoor niet bijzonder geschikt voor montage achteraf.
Opslaan op beide kan natuurlijk ook (zie tabel combi tarief). Op een 500 GB harde schijf past ca.
38 uur beeldmateriaal. Een uur film op harde schijf is ongeveer 13 GB. Op een DVD of Bluray
zetten wij max. 120 minuten beeldmateriaal.
SD of HD?
Het verschil tussen SD en HD ziet u alleen indien u beschikt over apparatuur die HD kan afspelen,
zoals een Bluray speler en een HD televisie. Heeft u dat niet, dan heeft het minder zin om voor HD
te kiezen, SD volstaat dan prima.
Hoeveel materiaal heeft u?
Op de zijkant van een spoel staat vaak het aantal meters aangegeven. Hiermee kunt u berekenen
hoeveel minuten beeldmateriaal u heeft. Let op, het is een indicatie en kan per filmmerk
verschillen.
15 meter : 3,5 minuut
60 meter : 14 minuten
90 meter : 21 minuten
120 meter : 28 minuten
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SD 16 mm
incl. BTW

9,5 mm en 16 mm Film
9,5 en 16 mm film naar DVD, USB of externe harde schijf -alleen SD mogelijk-

€ 100,00

Eerste 15 minuten (minimum)
+ prijs per minuut (vanaf minuut. 16)

€ 5,00

+ handelingskosten per ingeleverde spoel/ breuken en lassen

€ 3,00

35 mm film

SD 35 mm
incl. BTW

HD 35 mm
incl. BTW

35 mm film naar DVD, USB of externe harde schijf -SD en HD mogelijk-

Eerste 30 minuten (minimum)
+ daarboven per elke extra 15 minuten of deel daarvan
+ handelingskosten per ingeleverde spoel/ breuken en lassen

€ 270,00

€ 350,00

€ 90,00

€ 120,00

€ 7,00

€ 7,00

* Aflevering op DVD(SD) of externe harde schijf (SD) in fileformaten: MSDV.AVI, Quicktime.mov., apple pro res,
uncompressed format
* Prijzen zijn exclusief USB/ externe harde schijf. Zelf meeleveren of via Sendux aanschaffen (prijs op aanvraag).

Betaling
Particulier, contant bij aflevering of via bank voor aflevering
Bedrijven, binnen 8 dagen na factuurdatum

Diverse kosten

Incl. BTW

Verzendkosten

in overleg

Pick-up kosten (*)

in overleg

(*) binnen de Gemeente de Ronde Venen gratis ophaal- en retour service

Prijjzen inclusief 21% BTW, exclusief verzend en/of handelingskosten
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