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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 aangepaste formule 
Mijn Virtuele School 2.0 op basis van
abonnementen, kunnen ook scholen op
een budgetvriendelijke manier aan de
slag met 360° virtuele rondleidingen.

Lees er alles over in de volgende slides
en ontdek hoe we jou kunnen helpen 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 onderlinge 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, in uw huisstijl en
met een handige navigatiestructuur met
hoofdmenu en submenu(s).

VR TOUR

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

Tijdens de opbouw van het geheel bezorgen
we u diverse testversies waarop u uw feedback
kunt geven, zodat we uiteindelijk tot het
gewenste resultaat kunnen komen.

FEEDBACK

http://www.mijnvirtuele.school/
http://www.mijnvirtuele.school/


360° VIRTUELE RONDLEIDINGEN 
WAT KOST DEZE FORMULE

- Eénmalige setup van de virtuele rondleiding 
- Formule START - tot 15x 360° fotopunten
- Formule PRO - tot 25x 360° fotopunten
- Uw eigen plekje op Mijnvirtuele.school
- Minimumduur van abonnement (1)
- Betalingstermijnen van abonnement

Alle prijzen zijn exclusief BTW

175.0 euro
25.0 euro / maand
35.0 euro / maand

Inclusief
36 maanden

4 of 12 maanden
 
 
 

(1) De minimumduur van een abonnement bedraagt 36 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.

http://www.mijnvirtuele.school/


360° VIRTUELE RONDLEIDINGEN 
2 formules

Max 360° ptn

Maandelijks

360
PRO

25

€ 35.00

360
START

15

€ 25.00



360° VIRTUELE RONDLEIDINGEN 
OVERIGE KENMERKEN

- Standaard VR tour template
- Integratie van uw huisstijl
- Integratie van navigatiemenu & submenu
- Info punten (tekst,foto,video,link,...)
- Extra 360° fotopunt 
- Extra info punt
- Extra menu item
- Optie: drone luchtfoto
- Optie: welkomstscherm
- Maatwerk (1)

Alle prijzen zijn exclusief BTW

Inclusief
Inclusief

Inclusief 25x items
Inclusief 10x gratis
1.50 euro / maand
0.30 euro / maand
0.25 euro / maand

135.00 euro
150.00 euro

70.0 euro / u

 
 
 

(1) 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. 



https://mijnvirtuele.school
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Meer weten ?
Contacteer ons vrijblijvend

met uw vraag.


