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Voorstellen 

 

Allereerst hartelijk dank voor uw interesse in luchtopnames door Mons 

Records. Mijn naam is Mons Broeksteeg, eigenaar van Mons Records, en in 

deze korte brochure zal ik u proberen te voorzien van de benodigde 

informatie voor het maken van een weloverwogen keuze voor luchtopnames. 

Heeft u naar aanleiding van deze brochure nog vragen? Aarzel dan niet om 

contact met mij op te nemen. Ik denk graag met u mee! 

 

Wet- en regelgeving 

In Nederland zijn aan het commercieel vliegen met een drone strenge regels verbonden. Zo moet de dronepiloot 

eerst een examen afleggen, moet de drone ingeschreven zijn in het luchtvaartuigregister, moet de drone WA 

verzekerd zijn en moet er uiteindelijk een ROC dan wel ROC-light vergunning worden afgegeven door de Inspectie 

Leefomgeving en Transport (ILenT). In Nederland maken momenteel tientallen bedrijven illegaal gebruik van 

drones, om deze hoge kosten te besparen, wat gevaarlijke situaties kan opleveren zonder verzekering. Kies 

daarom bewust voor een gecertificeerde dronepiloot, om ook achteraf nooit in de problemen te komen met de 

gekochte beelden. 

 



 

Technisch 

Mons Records beschikt over één van de nieuwste drones op dit 

moment, namelijk de DJI Phantom 3 Standard. Deze staat 

hiernaast afgebeeld. De drone heeft de mogelijkheid tot zowel het 

maken van luchtfoto’s als luchtvideo’s. 

Resolutie luchtfoto’s: 12MP 

Resolutie luchtvideo’s: 2.7K (30fps) ( 2,5 keer full HD) 

 

De camera die onder de drone hangt wordt door een drie-assige gimbal voortdurend gestabiliseerd, zodat u altijd 

verzekerd bent van stabiele beelden bij het maken van video’s. De richting van de camera kan door de piloot op de 

grond worden bestuurd vanaf de controller. Zo is dus altijd het juiste object vanuit het juiste perspectief in beeld. 

U kunt via een videoscherm live meekijken en zelf meebeslissen over het te verkrijgen beeldmateriaal. Alle 

beelden worden indien gewenst nabewerkt en rechten- en logovrij aan u afgeleverd. 

UNIEK 

Mons Records heeft ook de mogelijkheid om HD beelden van de drone in de lucht LIVE te streamen naar úw 

Facebookpagina of Youtube-kanaal! Zo laat u iedereen live vanuit de lucht meekijken bij uw evenement! 

 



Tarieven luchtfoto 

Onderstaande prijzen dienen puur ter indicatie en er kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend. Neem 

voor een offerte op maat gerust vrijblijvend contact met mij op. 

Hoeveelheid foto’s Tarief (excl. Btw) Tarief (incl. btw) Reiskosten* 

pakket 5 luchtfoto’s € 250,00 € 302,50 € 0,30/km 

pakket 10 luchtfoto’s € 350,00 € 423,50 € 0,30/km 

pakket 15 luchtfoto’s € 425,00 € 514,25 € 0,30/km 

pakket 20 luchtfoto’s € 475,00 € 574,75 € 0,30/km 

*Reiskosten worden alleen doorberekend indien de locatie verder dan 15km van 5561AR ligt 

Tegen meerprijs kunnen de luchtfoto’s in alle formaten worden afgedrukt op fotopapier en/of canvas. 

Actie: Laat het Mons Records logo klein in de hoek plaatsen en ontvang 5% korting op het tarief excl. Btw! 

 

Tarieven luchtvideo 

Luchtvideo is bij Mons Records al mogelijk vanaf € 200,00 exclusief btw (€ 242,00 incl. btw). Omdat de 

mogelijkheden zo divers zijn, zijn er hiervoor geen standaardtarieven. Het tarief is mede afhankelijk van 

reisafstand, de duur van de video, achtergrondmuziek en eventuele special effects. Ook de toepassing van 

luchtbeelden in een complete bedrijfsfilm is mogelijk bij Mons Records. 

Ik ben erg benieuwd naar uw wensen op het gebied van luchtvideo en maak dan ook graag een offerte op maat.  

 



Interesse? 

Heeft u interesse in luchtbeelden? Stuur mij dan even een mailtje of neem telefonisch contact op, dan denk ik 

graag met u mee. 

  

06 – 40 99 57 01 
 

 

info@monsrecords.nl 
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