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Blijvende herinnering aan uw Mijlpaal. 

Ook voor uw medewerkers en relaties. 

 

Uw bedrijfsjubileum of ander event kunt u vereeuwigen met een passend Kunstvoorwerp. U kunt denken aan een 

klassiek marmeren beeld. Maar u kunt ook kiezen voor een hedendaagse Digi-Art kunstwerk uitvoering. 

Aan de hand van uw wensen krijgt u een hedendaags Kunstvoorwerp. Uniek in ontwerp en materiaal. Deze exclusieve 

herinnering kunt u op een gepaste plaats (directiekamer, receptie, gang of kantine) tonen. Het zal een blijvend 

aandenken aan uw Mijlpaal worden. De onthulling ervan zal een focuspunt van saamhorigheid zijn door ook voor uw 

medewerkers en/of relaties een reproductie te bestellen.  

 

De luxe uitvoering van het grote Origineel en de kleinere Reproducties wordt bereikt door gebruik te maken van de 

laatste techniek op dit gebied, HD Metal. 

HD Metal bestaat uit een dunne plaat aluminium met een coating. Hier wordt met een speciale techniek uw kunstwerk 

op aangebracht. Het resultaat is verbluffend. Haarscherp, megasterk met een nog nooit eerder vertoonde 

fotokwaliteit. Er kunnen geen krassen op komen en het is watervast.  

Het Digi-Art kunstwerk is voorzien van een ophangsysteem waardoor het voor de wand zweeft. Dit geeft een extra 

moderne dimensie aan het geheel. Deze techniek heeft ook in zich om gemakkelijk wat afdrukken bij te bestellen. 
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Geheel verzorgt worden naar uw wens 

 

Wij streven naar een prettige samenwerking voor een optimaal resultaat. Alles zal geheel verzorgd worden naar uw wens. 

Voor het verpakken van de Reproducties zijn er meerdere mogelijkheden. Standaard is een ruime luxe witte- of zwarte doos. 

Maar uiteraard zijn er andere mogelijkheden om dit vorm te geven. Denk aan tassen, maar ook aan metallic bubbelzakken. 

Samen verpakken met uw jubileumboek behoort ook tot de mogelijkheden. Kortom te veel om hier te benoemen. 

Verder is er nog de mogelijk om met behulp stickers of opdruk een persoonlijke noot er aan te geven. Niets is onmogelijk. 

Wat kunt u verwachten: 

 Tijdens een intake gesprek worden uw wensen besproken aan de hand van voorbeelden. Op basis van uw 

ideeën ontvangt u een offerte met daarin uitgewerkt de kosten. 

 Na het ontvangen van de opdracht wordt er begonnen met uw unieke Design van de Digi-Art. U laten u een 

6-tal (proef) designs te zien . Zijn er nog aanpassingen nodig, dan wordt dit nog uitgevoerd. 

 Heeft u een definitieve keuze gemaakt, dan wordt uw grote Origineel en eventuele Reproducties geproduceerd 

en geleverd. 
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Voor deze prijs hoeft u het niet te laten 

 

Wat gaat het mij allemaal kosten? In verhouding niet veel. De grootste uitgave ligt in het ontwikkelen van uw unieke 

Origineel. Daar is aardig wat tijd bij gemoeid om uw Kunstwerk naar wens en veilig bij u af te leveren.  

Ontwikkelingskosten zijn  € 1.600,- ex.btw inclusief 1 Origineel van 1 x 1 meter op HD-Metal kwaliteit. 

De Reproducties 20 x 20 cm kunt u separaat bijbestellen. Voor 10 stuks betaalt u slechts € 330,- ex.btw. Hoe meer 

reproducties, des te meer korting. De reproducties worden in luxe doosjes geleverd. Heeft u onverhoopt nog een aantal 

nodig, dan kunnen deze nabesteld worden. 

 

 

Basisontwerp € 1.600 met 1 x 1 

meter Origineel. 

20 x 20 cm Reproductie prijzen: 

 10 reproducties voor € 330,- 

 20 reproducties voor € 620,- 

 30 reproducties voor € 900,- 

 40 reproducties voor € 1.170,- 

 50 reproducties voor € 1.430,- 

 100 reproducties voor € 2.660,- 

 250 reproducties voor € 6.000,- 

 Prijzen zijn exclusief BTW 

Uniekheid 

Het ontwerp wat wij voor u maken blijft ons eigendom, maar u alleen behoudt 

het recht op de fysieke items. Wij hebben niet het recht om ze aan derden te 

verkopen. 

Verder zorgen wij ervoor dat ontwerpen voor andere bedrijven niet teveel op die 

van u gaan lijken. Onder teveel verstaan wij bijvoorbeeld uw horloge ontwerp 

uitwerking met alleen een andere keurstelling. Het kan wel zijn dat een klant voor 

een ander horloge uitvoering gaat en een andere kleurstelling.  
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Inspiratie is een bron van Creatie 
Ook uw bedrijf is iets unieks. Terecht stralen in de maatschappij. 

Uw producten, services en bedrijfsopbouw vormen de basis van onze inspiratie. 
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Van 2D naar 3D is mijn basis 

 

Mijn naam is Hendrik-Jan Kornelis en ik woon met mijn gezin tussen Schiphol en de 

Keukenhof in. Sinds 2000 in het westen van het land , maar mijn roots, en daardoor 

die zachte G, liggen in Nijmegen. 

Ik heb een elektrotechnische opleiding gehad wat aan de begin tijdperk stond van 

de microprocessors en computers. Daar is ook de passie ontstaan voor 

programmeren waarin je je creatieve geest geheel los kan laten gaan. 

Techniek zal mijn passie blijven vooral in deze eeuw van de Materie. 

 

Ook ben ik sinds mijn jeugdjaren gepassioneerd van tekenen en schilderen. Door de jaren heen aangevuld met 

aquarellen, pastel en etsen. Maar daarnaast is ook het elektronisch schetsen met Photoshop mijn ding geworden. 

De techniek die ik hanteer is nog uit de oudheid, onderschildering (basis licht-donker) met  gekleurde bovenlaag 

(medium). Zo wordt dit ook elektronisch uitgevoerd. Het geprogrammeerde basisontwerp wordt gegenereerd. 

Daaroverheen gaat een elektronische kleuren filter-laag, die tevens een ruimtelijk effect geeft. 

Van 2D naar 3D is mijn basis uitgangspunt. Diepte en hoogte creëren in een plat vlak!  
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