
WERK KOPEN 

Indien u interesse hebt in een werk, stuur dan een email aan info@jetvandervelden.nl 

Gelieve de volledige titel van het werk te noemen, het werk zal vervolgens voor u gereserveerd 

worden. 

Werk wordt verkocht vanuit mijn atelier (Kerkbuurt 9, Oostzaan) en kan op afspraak afgehaald 

worden. Indien gewenst kan werk verzonden worden, verzendkosten zijn voor rekening van de 

koper. 

nb uw gegevens worden door mij uitsluitend gebruikt om met u te communiceren over de aankoop  
en zodoende niet gedeeld met derden 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

PRIJZEN / AFMETINGEN / MATERIAAL 

In ondergenoemde lijst zijn alle werken die op de website staan opgenomen. Prijzen zijn inclusief. 

titel afmetingen (mm) materiaal prijs (euro) 

tree 100 x 160  acrylverf, aquarelverf, 
op hout  

verkocht   
      

house 142 x 91 plakkaatverf, draad, 
spijkers, op hout 

195                     

sparrow 74 x 58 hout, aquarelverf, 
inkt, papier 

135 

landscape #1 100 x 70 textiel 
 

135 

landscape #2 90 x 80 textiel, acrylverf 
 

135 

landscape #3 225 x 152 textiel, acrylverf 
 

300 

landscape #4 254 x 113 textiel, acrylverf 
 

295 

landscape #5 200 x 113 textiel, acrylverf 255 
 

landscape #6 162 x 131 aquarelverf, inkt,  
op doek 

230 
 

landscape #7 114 x 78 aquarelverf, inkt, 
op doek 

160 

landscape #8 152 x 229 aquarelverf, inkt, 
op papier 

300 

landscape #9 169 x 120 aquarelverf, draad, op 
doek 

230 



 

 

             

        

rain 120 x 140 aquarelverf, spijkers, 
draad, tape, op hout 

210 

rooftop #1 148 x 210 potlood, inkt,  
op papier 

195 

rooftop #2 210 x 148 potlood, inkt,  
op papier 

195 

rooftop #3 148 x 210 potlood, inkt,  
op papier 

195 

rooftop #4 210 x 148 potlood, inkt,  
op papier 

195 

rooftop #5 148 x 210 potlood, inkt,  
op papier 

195 

rooftop #6 148 x 210 potlood, inkt,  
op papier 

195 

rooftop #7 148 x 210 potlood, inkt,  
op papier 

195 

rooftop #8 148 x 210 potlood, inkt,  
op papier 

195 

rooftop #9 148 x 210 potlood, inkt,  
op papier 

195 

rooftop #10 210 x 148 potlood, inkt,  
op papier 

195 

bird 410 x 400 inkt, op karton Verkocht 
 

cat 360 x 258 inkt, op karton 345 
 

green bean 165 x 61 aquarelverf, potlood, 
op hout 

130 

landscape #10 131 x 181 potlood, inkt,  
op papier 

175 

landscape #11 298 x 420 potlood, inkt,  
op papier 

395 


