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  De Vogelvlucht Collectie

  

   Onderdeel van:

  

   COR HARTELOH LUCHTFOTOGRAFIE - DEN HAAG

  

 HOOGSTAANDE LUCHTFOTOGRAFIE? .....DAN LIEVER DE LUCHT IN!

  

Vanuit de lucht krijgt alles veel meer dimensie en zeggingskracht. Het vanuit de lucht zien
"groeien" van een nieuwbouw project is telkens weer een buitengewoon indrukwekkende
belevenis.          Het fotograferen vanuit de lucht is een bijzondere dicipline welke om een
specialistisch inzicht vraagt.

  Opleiding bij de KLM
  

Cor Harteloh Luchtotografie is al sinds 1970 gespecialiseerd in deze fascinerende vorm van
documenteren. Cor Harteloh heeft het vak bij de KLM-Aerocarto geleerd en is later o.a. in dienst
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geweest van de fameuze Bart Hofmeester uit Rotterdam. Wij durven met enige trots te stellen
dat we een van de weinige professionele luchtfotografen in Nederland zijn.      Cor Harteloh
werkte meer dan twintig jaar als fotograaf voor de rijksoverheid en was sinds 2003 de vaste
luchtfotograaf van het Aviodrome-Lelystad. Regelmatig voeren wij foto en videoopdrachten
boven grote gemeenten uit evenals controle vluchten, daarvoor is een screening door de AID
een vereiste. Onze luchtfotograaf is dan ook volledig gelegitimeerd en met vertrouwelijk
materiaal wordt natuurlijk zorgvuldig omgesprongen.

  U bepaalt
  

Uw opdracht wordt in nauw overleg met u uitvoerig besproken waarbij uw specifieke wensen
leidend zijn. Er wordt uitsluitend gevlogen bij optimaal zicht en altijd in samenwerking met een
professionele en speciaal getrainde luchtfotografie piloot, juist om de kwaliteit in alle opzichten
te waarborgen. 

  

Klanten die gekozen hebben voor onze kwaliteit en service zijn:

  

Monumentenzorg, de Gemeente Amsterdam, de Gemeente Den Haag, de Gemeente
Gouda, Heineken Nederland, AD&T, Mojo, Ziggodome, Arena Amsterdam, Unesco,
Volker-Wessels Vastgoed, Van Gelder KLM, BAM Civiel, Delfland, UVA, Arcadis, Wolters
Noordhof, De Bosatlas. Een aantal van hen doen dit reeds meer dan tien jaar.

  

Onze HD-Videofragmenten werden regelmatig ingezet voor Aftermovies van o.a Lowlands
en 
Mysteryland
, ook leverden wij beelden aan bij
"De Wereld Draait Door",  de 
VPRO
, 
ProRail 
en 
AT-5
. De afgelopen jaren werkten wij met mee aan productie's o.a. voor de 
Gemeente Amsterdam
. 
HD-Video
biedt onze klanten vele mogelijkheden.

 2 / 4



Home

  Prijzen en extra wensen
  

De basisprijs per opdracht  is uitermate scherp: 595 euro inclusief de gewenste afdrukken en
een foto-DVD, deze zijn dan vrij van rechten voor eigen gebruik. Ook is het mogelijk om de
gemaakte bestanden digitaal direct bij de drukker aan te leveren zelfs binnen één dag na het
maken van de opnamen. Tegen een meerprijs is het mogelijk om aparte vluchten uit te
voeren, bijvoorbeeld om 
evenementen
vast te leggen. In combinatie met een luchtfoto opdracht is het maken van een HD-Video wel
zéér voordelig! De prijzen beginnen bij 950 euro voor het fotograferen van bijvoorbeeld een 
festival
, inclusief 10
foto's
en 10 
digitale bestanden
vrij van rechten voor eigen gebruik. Extra bedrag voor een HD-Video vrij van rechten is 495
euro.

  Ons Luchtfoto Archief en De Vogelvlucht Collectie
  

De spectaculaire overzichten van Den Haag in Vogelvlucht en Amsterdam in Vogelvlucht
zijn de moeite van het bekijken zeker waard.  Behalve de digitale opnamen die gemaakt zijn na
het jaar 2000 hebben wij ook een verzameling hoogwaardige digitale zwart wit bestanden. Dit
zijn reproducties van opnamen die tussen 
1920
en 
1950
op glasplaten werden opgenomen door het toenmalige 
KLM
Aerocarto
. Na een intensieve analoge en digitale bewerking (
h
ybride techniek
) geven deze foto's een prachtig inzicht in de 
stedelijke ontwikkeling
in de afgelopen honderd jaar van 
Den Haag
en 
Amsterdam
. De beelden tot 
1950
kunnen als poster vrij van rechten bij ons worden nabesteld, wij hebben hier een bijzondere
toestemming voor gekregen. Onder de beide kopjes 
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Den Haag vóór 1950
en 
Amsterdam vóór 1950
kunt u een indruk krijgen van de voornoemde zwart wit beelden.

  

Voor het gebruik van opnamen uit ons digitale fotoarchief na het jaar 2000 moet vooraf wél
speciale toestemming worden gevraagd. Het is wensenlijk daarover duidelijke afspraken   te
maken ter voorkoming van misverstanden achteraf. Het manupileren van en/of het ter hand
stellen van onze beelden en bestanden aan derden is uitdrukkelijk niet toegestaan.

  

Bronvermelding:  www.harteloh.nl  moet altijd direct zichtbaar zijn bij de foto en is verplicht
tenzij hier uitdrukkelijk vooraf andere afspraken over werden gemaakt.

  

De algemene voorwaarden van i-ee worden gehanteerd

  

  Contact en vrijblijvende offerte
  

Neem contact met ons op en we bespreken vrijblijvend uw wensen en prijsopgave. Uiteraard
beschikken wij over alle noodzakelijke licenties en ontheffingen. Persoonlijke aandacht en
uitstekende service zijn bij ons een vanzelfsprekendheid.           Tel. 06 24590289       -     e-mail
adres: c.harteloh@ziggo.nl      -        KvK nummer: 74580728
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http://www.harteloh.nl

