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ONZE LUCHTOPNAMEN ZIJN 
ZEER BETAALBAAR!  

Luchtfotografie vanuit een vliegtuig of helicopter 
is over het algemeen vrij kostbaar. Ook mogen 
zij niet lager dan 150 meter vliegen.   

De cameracopter van High Camera lossen deze 
problemen op. De in Duitsland vervaardigde 
toestellen zijn bestemd voor de professionele 
markt. Ze zijn zeer betrouwbaar en veilig.  

Flexibel inzetbaar, direct operationeel.  

Digitaal aangestuurd, GPS ondersteuning en 
life-view koppeling met het grondstation. 
Geruisloos en milieuvriendelijk. 
Met verzekering en overheidsvergunning. 

 
Bekijk het eens anders…

 
…van boven – rondom – bewegend   

  
High Camera 
werkt samen met 
Promoshot  

Luchtfotografie

  

Luchtvideo

  

Luchtpanorama

 

http://www.HighCamera.nl


 

DOELGROEPEN 

 

Vastgoed sector / architecten 
- foto inplant voor geplande bebouwing 
- uitzicht per etage te realiseren hoogbouw  
- bestaande woningen – kavels  

 

Bedrijven 
- voor website en promotie 
- video impressie voor website of 

bedrijfspresentatie  

 

Overheden 
- opnames voor WOZ bepaling 
- controle illegale bebouwing 
- bestemmingsplannen 
- stadswijken actualiseren  

 

Recreatie 
- promotie video en/of foto’s voor website  

 

Media en pers 
- evenementen 
- calamiteiten   

Naast hoge resolutie fotografie is het ook mogelijk 
om HD video opnamen te maken.  

Stabiele bewegende beelden, eventueel voorzien 
van muziek en stemgeluid geven uw bezoeker een 
heel andere kijk. 

Ook hoogte-panorama’s behoren tot de 
mogelijkheden. Onze gestabiliseerde camera’s 
kunnen iedere kant uit fotograferen. Inclusief 
volledig omhoog en omlaag! 

Alle opnamen zijn rechtenvrij en worden standaard 
nabewerkt en binnen 48 uur aangeleverd op een CD 
en zijn rechtenvrij. 

Zoveel mogelijkheden, zoveel wensen. Wij denken 
graag met u mee voor maatwerk toepassingen.  

.

 
   TECHNISCHE MOGELIJKHEDEN 

Onze cameracopters horen niet thuis in de 
categorie hobby of zelfbouw.  
Industrieel ontworpen voor de professionele 
markt met een prijskaartje van een 
middenklasse auto.  

VOORDELEN VAN ONZE 
CAMERACOPTERS 

 

Geen minimum vluchthoogte 

 

Zeer lage kosten 

 

HR fotografie en HD video 

 

Direct operationeel 

 

Flexibel inzetbaar 

 

Geruisloos 

 

Milieuvriendelijk  

  

www.HighCamera.nl 


