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360° VIRTUELE RONDLEIDINGEN 
WAT IS HET

Een 360° virtuele rondleiding of tour is
een aaneenschakeling van fotografisch
vastgelegde punten of plaatsen, waarbij
elk afzonderlijk punt volledig rondom
rond werd vastgelegd.

Deze verschillende plaatsen kunnen
aan de hand van een (web) toepassing
bekeken worden in alle mogelijke
richtingen, net alsof je zelf ter plaatse
zou staan en zou rondkijken.



360° VIRTUELE RONDLEIDINGEN 
VOOR SCHOLEN

Met onze nieuwe formule op basis van
abonnementen kunnen ook scholen nu
op een budgetvriendelijke manier aan de
slag met 360° virtuele rondleidingen.

Lees er alles over in de volgende slides
en wacht niet langer om ook uw
organisatie op de virtuele kaart te zetten !

Toch nog enkele vragen ? 
Laat het ons dan even weten per telefoon
of email en wij helpen jou graag verder !



360° VIRTUELE RONDLEIDINGEN 
WAT BEVAT ONZE FORMULE

Na afspraak komt onze fotograaf ter plaatse
professionele 360 graden foto's nemen van de
gewenste locaties en plaatsen. 

FOTOSHOOT

Op basis van het fotomateriaal wordt een VR
tour applicatie opgebouwd, inclusief een
beknopte contactpagina met adresgegevens
en gegevens van de directie.

VR TOUR

De onderliggende VR tour software wordt
regelmatig geupdate. Daardoor kan u steeds
rekenen op een betrouwbare en veilige VR tour
website zonder zorgen.

ONDERHOUD

Uw virtuele rondleiding krijgt een eigen plaats
op de portaalwebsite mijnvirtuele.school
Van hieruit kan deze steeds bekeken worden
op desktop PC's en mobiele toestellen zoals
tablets en smartphones.

ONLINE



360° VIRTUELE RONDLEIDINGEN 
WAT KOST DEZE FORMULE

- Eénmalige setup van de virtuele rondleiding 
- Startpakket: 10x 360° fotopunten
- Extra puntenpakket: 5x 360° fotopunten
- Minimumduur van abonnement (1)
- Verlenging abonnement na 24 maanden
- Betalingstermijnen van abonnement
- Maatwerk (2)

Alle prijzen zijn exclusief BTW

95.0 euro
25.0 euro / maand
12.5 euro / maand

24 maanden
120.0 euro / jaar
6 of 12 maanden

60.0 euro / u
 
 

(1) De minimumduur van een abonnement bedraagt 24 maanden. Na het verstrijken van elke abonnementsperiode wordt het abonnement automatisch
verlengd met 12 maanden. Wenst u dit niet te doen, dan dient u dit te laten weten voor het verstrijken van de lopende abonnementsperiode.
(2) Maatwerk is enkel van toepassing indien de gevraagde aanpassingen dermate omvangrijk zijn dat zij niet meer passen binnen het voorziene
standaardaanbod. In dergelijk geval zal er steeds een afzonderlijk prijsbestek worden opgemaakt. 



360° VIRTUELE RONDLEIDINGEN 
OVERZICHT

6 maanden

12 maanden

10
ptn

15
ptn

20
ptn

25
ptn

30
ptn

€ 150.00 € 225.00 € 300.00 € 375.00 € 450.00

€ 300.00 € 450.00 € 600.00 € 750.00 € 900.00

+ € 95.00 éénmalige setup per virtuele rondleiding



https://mijnvirtuele.school



Jozef Nuytsstraat 27

2140 Antwerpen

+32 494 19 74 29

info@the360experience.be

www.the360experience.be

Meer weten ?
Contacteer ons vrijblijvend

met uw vraag.


