Aanvraag offerte
Vul zeker de velden in met een *

Naam:*

Voornaam:*

Telefoonnummer:*

(Bedrijf ):

Emailadres:*
Adres:

1. Ik wil deze materialen laten digitaliseren: *
Voorbeeld:
Soort:
Aantal:
Conditie:

U-matic
2 stuks
goed (1)

andere (1) : tandwieltjes zijn beschadigd, tape is gebroken,...

schimmel

Noteer voor film ook of er een aparte klankband is en het formaat (8mm, 16mm,35mm,...).

Soort:*
Aantal:*
Conditie:*

goed ( )

schimmel ( )

andere: ( )

goed ( )

schimmel ( )

andere: ( )

goed ( )

schimmel ( )

andere: ( )

goed ( )

schimmel ( )

andere: ( )

Soort:
Aantal:
Conditie:
Soort:
Aantal:
Conditie:
Soort:
Aantal:
Conditie:

2. Ik wil mijn materialen laten digitaliseren naar dit bestandsformaat:*
Voeg ook de technische specificaties toe als bijlage.

Ik wil graag een extra kopie ontvangen van de bestanden in dit bestandsformaat:

Technische vereisten:*
- Synchronisatie van de klank met het beeld.
- Indien er ruisonderdrukking is gebruikt, deze behouden.
- Mono geluid omzetten naar een dubbel mono.
- Stereo geluid behouden in stereo.
- Originele beeldverhouding respecteren.

Resolutie video:

SD

HD

handhaving originele resolutie

Vraag best een handhaving van de originele resolutie. De vuistregel is dat dit bij opnames van voor het jaar 2002 SD is, bij opnames na 2002 is een HD-resolutie mogelijk.

Resolutie film (pellicule):

HD

2K

4K

Pellicule laat je best minimaal naar een HD resolutie digitaliseren. Indien het om waardevol materiaal gaat kun je dit laten digitaliseren naar een 2K of 4K resolutie.

Audio:

16bit/48kHz

24bit/96kHz

Digitaliseer minstens in een 16bit/48kHz-kwaliteit. Voor zeer uitzonderlijke of zeldzame audiobestanden kun je dit laten doen naar 24bit/96kHz.

3. Ik wil mijn digitale files op deze manier ontvangen:*
op een harde schijf 		

via een download-link

4. Graag ontvang ik ook een offerte voor deze variant(en):
(bijvoorbeeld een kopie in een ander bestandsformaat, extra kopieën, restauratie op de beelden,....)

5. Ik heb de digitale bestanden nodig voor deze datum:

/

/

6. Het origineel materiaal ontvang ik graag zo snel mogelijk terug via:
Bpost 		

koerier

afhaling

7.Extra opmerkingen:

Graag ontvang ik uw offerte zo spoedig mogelijk,

Met vriendelijke groeten,

andere:

