VIDEOSERVICE PROOSTDIJ
Al uw waardevolle audio- en/
of videobanden professioneel
overgezet naar een CD, DVD,
USB-drive of USB-stick.

Wacht niet totdat het te laat is
en al uw dierbare herinneringen
verloren zijn gegaan.
Videoservice Proostdij
Steven van Rumelaerstraat 49
3641 CK Mijdrecht
0297 - 28 33 49

proostdij.com
facebook.com/proostdij
info@proostdij.com

DIGITALISEER ZE NU !

U kunt zelf monteren
Wij maken een 1:1 kopie van uw banden
naar een USB-drive of USB-stick. Dit is
goedkoop maar wel professioneel, alleen
niet geschikt voor het rechtstreeks afspelen
op uw TV of computer.
Wacht niet tot het te
laat is en al uw dierbare
herinneringen verloren
zijn gegaan. Digitaliseer nu!

Wij doen de benodigde bewerkingen
Wij starten met het maken van een overzicht van uw videobanden (vrijblijvend en
gratis) en zetten na overleg uw banden
over op een DVD, USB-drive of USB-stick.

WELKE SYSTEMEN ?
Er zijn veel verschillende videoformaten
en systemen. Wij kunnen (bijna) al deze
systemen voor u digitaliseren en de
meeste zonder de gebruikelijke meerprijs.
Ook voor het Amerikaanse NTSC-systeem
betaald u het basistarief.

WAT KOST DIT ?
Naar DVD
De 1e DVD, inclusief hoofdstukken
en menu, tot een speelduur van
maximaal 2 uur, kost € 20,00 en
een kopie hiervan € 3,50 per stuk.
Een toepasselijke DVD cover
voor de 1e DVD kost € 3,50 en
de kopie €1,00. De gemiddelde
levertijd is 5 tot 7 dagen.

Digitaliseren en bewerken naar
het “Moderne MP4 formaat”
kost € 10,00 per uur.

Naar USB-drive of USB-stick
Dit formaat is ideaal om af te
spelen via een moderne TV of
om te delen via social media.
U betaald alleen voor de speelduur van het bruikbare videomateriaal. De speelduur wordt per
half uur naar boven afgerond.

U kunt ook zelf uw eigen USBdrive of USB-stick aanleveren.
(Let wel op dat dit USB versie 3.0
of hoger is!)

Het 1 op 1 digitaliseren naar het
“Ruwe DV-AVI formaat” kost €5,per uur. (Zelf nog te monteren.)

Onze standaard USB3-stick van
16GB kost € 10,00 en de USB3drive van 500GB € 55,00.
Bij grotere aantallen kunnen wij
u een mooie korting aanbieden.

Meer informatie nodig?
Kijk op onze website
proostdij.com.
U kunt ook altijd even bellen
of langskomen voor advies.
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HOE DIGITALISEREN WIJ ?

