Dupliceer & digitaliseer services

VIDEO OVERZETTEN
Iedereen heeft wel oude VHS banden, cameratapes, videobandjes, vol met herinneringen
aan dierbare gebeurtenissen. Veel van dit beeldmateraal ligt in kasten te verstoffen en kan
vaak niet meer bekeken worden door gebrek aan afspeelapparatuur of aan kennis en tijd
om het zelf over te zetten. Zonde natuurlijk, wij zetten het graag optimaal voor u over!
Wij kunnen o.a. de volgende beelddragers overzetten:
V2000, Betamax, VHS, S-VHS, VHS-C, Video 8, HI8, Digital 8, MiniDV, Memorycards, SD
cards, miniDVD.

TAPE REPARATIE
Heeft u een dierbare tape die vast is komen te zitten in een recorder
of camera? Deze is vaak niet meer af te spelen. Wij kunnen de tape
meestal nog wel repareren. Het slechte stuk wordt dan verwijderd en
de rest van de tape wordt hersteld. Omdat een gerepareerde tape
altijd kwetsbaar blijft, wordt tevens een kopie naar DVD gemaakt.

SD of HD
We kunnen video ook overzetten naar Bluray. Dit heeft alleen zin als uw videomateriaal in HD is
opgenomen. Het meeste oudere consumenten materiaal is SD, dan is opslag naar DVD (of harde
schijf) meestal de juiste keus.
Overzetten op DVD, Bluray (BR) of HDD
We kunnen uw beelden overzetten naar DVD, Bluray of als files op een externe harde schijf. Het is
vooraf belangrijk om een goede keuze te maken, zeker als u veel materiaal over wilt laten zetten.
Indien u de beelden alleen wilt gaan bekijken, en verder niet wilt gaan monteren, is opslag naar
DVD of naar Bluray (BR) een goede keus. Overzetten naar BR heeft alleen zin als uw videomateriaal in HD is opgenomen.
Wilt u de beelden nog gaan monteren in een videomontageprogramma, laat het dan overzetten
naar externe harde schijf (HDD). De beelden worden dan in hoogste kwaliteit opgeslagen, optimaal
geschikt voor montage. Elke tape wordt als aparte file opgeslagen op de HDD, makkelijk terug
te zoeken. Ook indien u een goede back up wilt en de beelden makkelijk wilt kunnen delen met
familie en vrienden, is overzetten naar een harddisk HDD een uitstekende keuze.
Let op, videobestanden zijn groot. Een uur film naar HDD kost ongeveer 13GB aan opslagcapaciteit!

Sendux Audiovisueel, Proosdijland 20, 3645 LB Vinkeveen. 0297-264743 info@sendux.nl KvK nr.: 62349325 IBAN nr: NL42 INGB 0006677520
BTW nr: NL030785832B01 Internet: www.sendux.nl

april 2016

.

Video overzetten op meerdere bronnen.
Uiteraard kunt u ook voor opslag op DVD/BR en tevens op HDD kiezen. In dat geval heeft u een
goed digitaal archief/montagebestand op de HDD en kunt u tevens gelijk de oude beelden
afspelen vanaf de DVD/BR. Voor de 2e opslag betaalt u een lagere prijs.

Video* omzetten naar DVD (SD), Bluray (HD) of
externe harde schijf (HDD) (SD/HD).

SD
incl. BTW

HD
incl. BTW

Eerste 120 minuten (minimum)

€ 25,00

€ 35,00

+ daarboven per elk extra uur of deel daarvan

€ 12,50

€ 17,50

€ 3,00

€ 3,00

+ schakelkosten voor elke extra tape (indien naar zo min mogelijk DVD’s of BR’s)

* Met video wordt bedoeld: Betamax, V2000, VHS, S-VHS,VHS-C, Video 8, Digital 8, Hi8, mini DV, mini DVD,
memory/SD cards,HD

Extra opties/toeslagen Video

SD
incl. BTW

Combitarief; indien opslag op meerdere bronnen/files dan 2e opslag, per eerste 120 min.

HD
incl. BTW

€ 12,50

€ 17,50

+ daarboven per elk uur of deel daarvan

€ 6,25

€ 8,75

Extra kopie DVD/Bluray

€ 7,50

€ 17,50

Toeslag V2000 of Betamax tape, per tape

€ 10,00

Tape reparatie (alleen in combinatie met overzet opdracht)

€ 20,00

Toeslag NTSC tape naar NTSC DVD of HDD (per tape)

€ 10,00

Normvertalen incl. 30 min PAL/NTSC (daarboven € 0,70 per minuut)

€ 40,00

€ 20,00

* bij combitarief worden de schakelkosten maar 1 keer berekend

Pro-Video** omzetten naar DVD (SD), of externe harde
schijf (HDD) (SD).

SD
incl. BTW

Eerste 120 minuten

€ 50,00

+ daarboven per elke 60 minuten

€ 25,00

+ schakelkosten voor elke extra tape (indien naar zo min mogelijk DVD’s of BR’s)

HD
incl. BTW

€ 3,00

Elke tape op een aparte DVD? Dan geldt bovenstaande per ingeleverde tape (muv schakelkosten)
Prijzen zijn exclusief USB/ externe harde schijf. Zelf meeleveren of via Sendux aanschaffen (prijs op aanvraag).
** Met Pro-Video wordt bedoeld: Betacam SP, Digital Betacam, DV Cam, XD Cam, Umatic

Prijzen zijn exclusief verzend/handelingskosten.
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Diverse kosten

Incl. BTW

Verzendkosten

in overleg

Pick-up kosten (*)

in overleg

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

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

Prijzen zijn inclusief 21% BTW. Exclusief verzend/handelingskosten.
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