
Prijslijst 
      

TITEL TECHNIEK BxH PRIJS OPMERKING 

"Aegean view" acryl op 3D doek 30x30 cm € 50,-VERKOCHT 

"Another choice" olie op doek 40x100 cm € 200,-VERKOCHT 

"Arrivals" acryl op doek 50x50 cm € 100,-VERKOCHT 

"Berken 1" gemengd op 3D doek 70x70 cm € 300,-   

"Berken 2" gemengd op 3D doek 70x70 cm € 300,-   

"Bermuda triangles" acryl op 3D doek 40x40 cm € 75,-VERKOCHT 

"Beweging 1" gemengd op doek 50x50 cm € 75,-   

"Beweging 2" gemengd op doek 50x50 cm € 75,-   

"Boomklever" gemengd op 3D doek    80x60 cm € 275,-   

"Buffel" gemengd op doek    60x60 cm € 250,-   

"Cape Cross" gemengd op doek    40x80 cm € 200,-   

"Casablanca Regatta" gemengd op3D doek 50x50 cm € 100,-VERHUURD 

"Choice" olie op doek 100x100 cm € 500,-VERHUURD 

"Colours of Greece" gemengd op doek 90x90 cm € 450,-VERKOCHT 

"Crocodile skin" acryl op 3D doek    60x60 cm € 250,-   

"Das met jong" acryl op doek 20x20 cm € 50,-  

"Dennis" gemengd op 3D doek 80x80 cm € 300,-VERKOCHT 

"Departures" acryl op doek 50x50 cm € 100,-VERKOCHT 

"Dolfijn" acryl op doek 115x75 cm € 450,-  

"Driehoeken" gemengd op doek 40x40 cm € 75,-   

"Driehoek beer" gemengd op 3D doek 50x50 cm € 250,-   

"Driehoek eekhoorn" gemengd op 3D doek 50x50 cm € 250,-   

"Driehoek olifant" gemengd op 3D doek 50x50 cm € 250,-   

"Driehoek uil" gemengd op 3D doek 50x50 cm € 250,-   

"Ecuador 1" acryl op doek    60x60 cm € 200,-VERKOCHT 

"Ecuador 2" acryl op doek    60x60 cm € 200,-VERKOCHT 

"Edelhert" olie op doek    80x80 cm € 400,-VERHUURD 

"Edelhert met jong" acryl op doek 20x20 cm € 50,-  

"Eekhoorn met jong" acryl op doek 20x20 cm € 50,-  

"Egel met jong" acryl op doek 20x20 cm € 50,-  

"Eland" acryl op 3D doek 50x70 cm € 250,-   

"Elephant" gemengd op doek    60x60 cm € 250,-   

"Ergens achter Sorrento" gemengd op doek   120x80 cm € 500,-VERKOCHT 

"Etosha" gemengd op doek    40x80 cm € 200,-   

"Every head needs a neck to turn the right way..." gemengd op doek 120x80 cm € 500,-VERHUURD 

"Friese koeien" gemengd op doek 115x75 cm € 450,-  

"Friese paarden" gemengd op doek 115x75 cm € 450,-  

"Giraffen" acryl op doek 115x75 cm € 450,-VERKOCHT 

"Greek salad" acryl op doek 50x30 cm € 75,-VERKOCHT 

"Grieks strand" acryl op doek 120x40 cm € 300,-   

"Griekse illusie" acryl op doek 40x40 cm € 50,-   

"Hellas" acryl op 3D doek 50x50 cm € 100,-   

"Het is niet alleen zwart en wit" gemengd op doek 120x80 cm € 500,-   

"IJsberen" gemengd op 3D doek  50x50 cm € 100,-   

"Impression of Samos" olie op doek 90x90 cm € 500,-VERHUURD 

"Impression of the Namib" olie op doek 90x90 cm € 500,-VERHUURD 

"In or out 1" acryl op doek 80x60 cm € 275,-VERHUURD 

"In or out 2" acryl op doek 80x60 cm € 275,-VERHUURD 

"Kataraktis1" acryl op doek 120x40 cm € 300,-   

"Kataraktis2" acryl op doek 120x40 cm € 300,-   

"Katten" gemengd op 3D doek 70x50 cm € 200,-VERKOCHT 

"Koe" gemengd op 3D doek 50x50 cm € 250,-VERHUURD 

"Koeien passen net als mensen niet in hokjes" gemengd op doek  100x40 cm € 300,-VERHUURD 

"Konijn met jong" acryl op doek 20x20 cm € 50,-  

"Landschapje" gemengd op doek 30x30 cm € 50,-VERHUURD 

"Maren" gemengd op 3D doek 80x80 cm € 300,-VERKOCHT 

"Marieke" gemengd op 3D doek 40x40 cm € 150,-VERKOCHT 

"Max" gemengd op doek 115x75 cm € 400,-VERKOCHT 

"Merel" gemengd op doek    80x60 cm € 250,-   

"More zebra's" gemengd op doek  120x80 cm € 500,-   

"Muskusos" acryl op doek 70x50 cm € 200,-VERKOCHT 

"Ode aan Plato" gemengd op doek 90x90 cm € 350,-VERHUURD 

"Ode aan Pythagoras" gemengd op doek 90x90 cm € 350,-VERHUURD 

"Olifant" gemengd op doek 90x90 cm € 500,-   

"Olifantenkudde" gemengd op doek 115x75 cm € 450,-VERKOCHT 



   

TITEL TECHNIEK BxH PRIJS OPMERKING 

"Olijfbomen" gemengd op doek 120x60 cm € 500,-VERKOCHT 

"Oryxen" gemengd op doek 115x75 cm € 450,-   

"Papegaaien" gemengd op 3D doek 140x60 cm € 500,-   

"Pimpelmees in de sneeuw" acryl op 3D doek 50x50 cm € 200,-VERKOCHT 

"Pimpelmees met jong" acryl op doek 20x20 cm € 50,-  

"Pinky" gemengd op doek 120x60 cm € 500,-VERKOCHT 

"Poolhaas" acryl op doek 70x50 cm € 275,-   

"Ree met jong" acryl op doek 20x20 cm € 50,-  

"Red elephant" gemengd op doek    60x60 cm € 300,-  

"Rhino" gemengd op doek    60x60 cm € 250,-   

"Rode olifant" gemengd op doek  115x75 cm € 450,-  

"Rollende hond" gemengd op doek    30x30 cm € 50,-VERKOCHT 

"Roodborst met jong" acryl op doek 20x20 cm € 50,-VERKOCHT 

"Running lion" gemengd op doek    90x90 cm € 500,-   

"Rust" gemengd op 3D doek    60x60 cm € 300,-  

"Santorini 1" olie op doek  120x80 cm € 500,-VERKOCHT 

"Santorini" acryl op doek  80x60 cm € 250,-   

"Seaview by day" acryl op 3D doek 70x70 cm € 300,-VERHUURD 

"Seaview by night" acryl op 3D doek 70x70 cm € 300,-VERKOCHT 

"Serenade 1" gemengd op 3D doek 70x70 cm € 300,-   

"Serenade 2" gemengd op 3D doek 70x70 cm € 300,-   

"Slapende hond" gemengd op 3D doek    80x60 cm € 300,-  

"Sneeuwuil" 1 gemengd op 3D doek 50x70 cm € 275,-VERHUURD 

"Sneeuwuil" 2 gemengd op 3D doek    140x60 cm € 550,-VERHUURD 

"Sneeuwuil" 3 gemengd op doek    70x50 cm € 275,-VERKOCHT 

"Snuf" gemengd op papier    40x60 cm € 45,-VERKOCHT 

"Springende hond" gemengd op doek    50x50 cm € 250,-VERHUURD 

"Tesselation birds" gemengd op papier    40x30 cm € 45,-  

"Tesselation cats" gemengd op papier    40x30 cm € 45,-  

"Tesselation dogs" gemengd op papier    40x30 cm € 45,-  

"Tesselation elephants" gemengd op papier    40x30 cm € 45,-  

"Tesselation fish" gemengd op papier    40x30 cm € 45,-  

"Tesselation frogs" gemengd op papier    40x30 cm € 45,-  

"Tesselation gorillas" gemengd op papier    40x30 cm € 45,-  

"Tesselation hares" gemengd op papier    40x30 cm € 45,-  

"Tesselation kangaroos" gemengd op papier    40x30 cm € 45,-  

"Tesselation lions" gemengd op papier    40x30 cm € 45,-  

"Tesselation seals" gemengd op papier    40x30 cm € 45,-  

"Tesselation turtles" gemengd op papier    40x30 cm € 45,-  

"Touwslagerij" acryl op 3D doek 40x40 cm € 75,-VERKOCHT 

"Tuscany" gemengd op doek    80x60 cm € 250,-VERHUURD 

"Veluwse heideschapen" gemengd op doek    80x60 cm € 300,-VERHUURD 

"Verlangen naar Griekenland" gemengd op doek    60x60 cm € 250,-VERKOCHT 

"View from Platanos" gemengd op doek   100x100 cm € 500,-VERHUURD 

"Vikingschepen op de terugweg" acryl op 3D doek    60x60 cm € 250,-VERKOCHT 

"Violen voor Alice" gemengd op 3D doek  60x60 cm € 250,-VERKOCHT 

"Viszla's" gemengd op doek 80x60 cm € 250,-   

"Vlinder" olie op doek 50x50 cm € 250,-   

"Vlinders" acryl op doek 75x115 cm € 350,-VERHUURD 

"Vogelvrij" acryl op board 120x80 cm € 350,-   

"Vos met jong" acryl op doek 20x20 cm € 50,-  

"Vrolijke vlinders" acryl op 3D doek    40x40 cm € 50,-VERHUURD 

"Wajang poppen" aquarel op papier 50x65 cm € 75,-VERKOCHT 

"Wakkere hond" gemengd op 3D doek 60x60 cm € 250,-   

"Wanneer heeft u voor 't laatst varkens buiten gezien?" gemengd op doek  100x40 cm € 300,-VERHUURD 

"Weglopende hond" gemengd op doek    80x60 cm € 250,-   

"Zebra's" acryl op doek 115x75 cm € 450,-  

"Zeeschildpad" gemengd op doek 90x90 cm € 500,-   

"Zich uitstrekkende hond" gemengd op 3D doek 60x60 cm € 250,-   

"Zuid-Kreta" olie op doek  120x80 cm € 500,-VERKOCHT 

"Zwijn met jong" acryl op doek 20x20 cm € 50,-  

"Zwijnen" gemengd op doek    70x70 cm € 300,-VERKOCHT 

   
 

Prijzen zijn excl. 9% btw en excl. lijsten 


