
Graceful Letters Calligraphy

Kalligrafie opdrachten
Huwelĳksgeloften, gedichten, familiestamboom,... vanaf € 100

Stuur mĳ de exacte tekst via email voor een prĳsbepaling. Graag met of zonder decoraties?
Inkaderen zit niet mee in de prĳs.

Certificaten
Namen op certificaten (spotkalligrafie) € 5 / per item
Volledig ontwerp van een Certificaat vanaf € 250

Monograms
Voor de stĳl van deze monograms, neem een kĳkje bĳ kalligrafie diensten

Monogram ontwerp 2 initialen vanaf € 150
Monogram ontwerp 3 intialen vanaf € 200

Kalligrafie enveloppen
Adres (3-4 lĳnen) zwart, walnoot of witte inkt € 4
Goud inkt € 1
Decoraties op enveloppen (bloemen, initialen,...) vanaf € 6

Naamkaartjes/plaatskaartjes € 1,5

Enveloppen/kaartjes worden voorzien door de klant plus zeker 20% extra
voor aanvullingen, menselĳke foutjes.

Petra Koyen - info@glcalligraphy.be - glcalligraphy.be

Opstartkost per bestelling: voorbereiding, proefschrijven, bespreking, inkt maken,..., : 75,00 €
Spoedtarief binnen 1 week: 25% extra

Artistieke stijl
Ik beschouw het als een absolute eer om deel uit te maken
van uw speciale dag of event.
Bekĳk zeker vooraf mĳn werk om er zeker van te zĳn
dat u mĳn artistieke stĳl en vaardigheden leuk vindt.
Handgeschreven
De schoonheid van handgeschreven kalligrafie is de natuurlĳke variatie in lettervorm.
Mĳn hand zal niet elke letter elke keer precies hetzelfde maken. Deze variaties zorgen
ervoor dat elke envelop, gedicht,....een uniek kunstwerk wordt.

Licentie
Als de artiest, behoud ik alle artistieke rechten van het werk. Werk in opdracht
is uitsluitend voor persoonlĳk gebruik.

Fotografie
Het doet me altĳd veel plezier als u foto's van het project zou delen op sociale media (vergeet
natuurlĳk mĳ niet te vermelden en te taggen @graceful.letters)
Ik behoud ook het recht om zelf foto's te publiceren, uiteraard met de nodige
discretie ivm namen en adressen.
Extra enveloppen/papierwaren
Bĳ kalligrafie werk is het onvermĳdelĳk dat foutjes gebeuren.
Voor opdrachten zoals enveloppen kalligraferen, zorg zeker
voor minstens 20% extra enveloppen. Dus voor een opdracht van
100 gekalligrafeerde enveloppen voorzie zeker
120 enveloppen.


