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Grafiet (grijs potlood)
Kleurpotlood
Pastel
Acrylverf
Aquarelverf
Olieverf 
Mixed media (mix van materialen)

Kunst
 
Ik maak tekeningen en schilderijen in opdracht. Hiervoor gebruik ik de allerbeste materialen om tot
de beste kwaliteit te kunnen leveren. Je kunt kiezen uit verschillende materialen; 
 

 
Maten & prijzen
15 x 20 cm (A5)     € 120,-
20 x 30 cm (A4)     € 170,-
30 x 40 cm (A3)     € 220,- 
40 x 60 cm (A2)     € 270,-
Voor afwijkende maten graag contact opnemen. 
 
Muurschildering
Prijzen v.a. € 150,-
Dagsessie € 350,-
 
 

Kunstprijzen zijn inclusief 9% btw en verzendkosten via PostNL. Er wordt stevig ingepakt met zoveel
mogelijk gerecycled materiaal.
Er geldt een aanbetaling van 75% bij kunstopdrachten, restant na goedkeuring van het resultaat.
Prijzen zijn gebaseerd op 1 tot max. 4 personen/dieren (afhankelijk van formaat canvas).
Ik werk zoveel mogelijk bladvullend en met de hoogste kwaliteit papier, verf en potloden.
Ik werk het liefst hyperrealistisch (kunstwerk lijkt dan net een foto). Hier gaan vele uren in zitten. Soms
meer dan 60 uur.
Bij groepsfoto's of landschappen kunnen er extra kosten in rekening worden gebracht. Voor een
persoonlijke offerte graag contact opnemen. 

 



Omschrijving materialen
 
Hier vind je de verschillende materialen en foto´s van gemaakt werk. Het meest
recente werk vind je in de portfolio op de website www.wendysartandink.nl en op de
Facebookpagina van Wendy´s Art & Ink.
 
Pastelkrijt
 
 



Omschrijving materialen 2
 
Hier vind je de verschillende materialen en foto´s van gemaakt werk. Het meest
recente werk vind je in de portfolio op de website www.wendysartandink.nl en op de
Facebookpagina van Wendy´s Art & Ink.
 
Kleurpotlood
 
 



Omschrijving materialen 3
 
Hier vind je de verschillende materialen en foto´s van gemaakt werk. Het meest
recente werk vind je in de portfolio op de website www.wendysartandink.nl en op de
Facebookpagina van Wendy´s Art & Ink.
 
Acrylverf
 
 



Omschrijving materialen 4
 
Hier vind je de verschillende materialen en foto´s van gemaakt werk. Het meest
recente werk vind je in de portfolio op de website www.wendysartandink.nl en op de
Facebookpagina van Wendy´s Art & Ink.
 
Aquarelverf
 
 



Omschrijving materialen 5
 
Hier vind je de verschillende materialen en foto´s van gemaakt werk. Het meest
recente werk vind je in de portfolio op de website www.wendysartandink.nl en op de
Facebookpagina van Wendy´s Art & Ink.
 
Grafiet (grijs potlood)
 
 



Omschrijving materialen 6
 
Hier vind je de verschillende materialen en foto´s van gemaakt werk. Het meest
recente werk vind je in de portfolio op de website www.wendysartandink.nl en op de
Facebookpagina van Wendy´s Art & Ink.
 
Karikatuur
 
 



Omschrijving materialen - Tot slot
 
Ik werk als een kunstenares. Ik neem alleen opdrachten aan waar ik een klik mee
voel, die het maximale uit mij halen én waarvan ik de beste kwaliteit kan garanderen. 
 
Mocht jouw wens er niet tussen staan, neem dan contact op via
www.wendysartandink.nl en vraag een vrijblijvende offerte aan. 
 
Wie weet teken, schilder of tatoeëer ik snel wat voor jou! 
 
 


