“Niet de goedkoopste service, wel de beste muziek!”
Services RipFacility 2017
Popular Service is geschikt voor vrijwel alle muziekgenres behalve klassieke muziek en
compilaties. Wij besteden veel tijd aan het consistent maken van artiestnamen en dergelijke
om tot een transparante verzameling te komen. Ook albumhoesjes worden altijd toegevoegd.
De Classical service is wat kostbaarder. Voor klassieke muziek zijn de hoesjes lastiger te
vinden en zijn er veel meer aanpassingen aan de metadata nodig. Tevens wordt er gezorgd
voor saamhorigheid in de digitale cd-verzameling door klassieke cd-boxen te clusteren.
Classical is een uitstekende service waarbij het resultaat voor de meeste klanten ruim
voldoende is. Dit tarief geldt ook voor compilaties (various artist cd’s) en cd-singles.
Maestro is onze top-service, speciaal voor klassieke muziek fijnproevers. Hierbij wordt de
componist aan de albumnaam toegevoegd, waardoor alle werken van een componist bij
elkaar staan. Ook wordt er extra aandacht besteedt aan de uitvoerenden. Maestro CD's
worden één voor één geconverteerd en onze medewerkers verbeteren de informatie op
basis van wat er op het CD doosje staat. Bij de Classical service kan het gebeuren dat bij
Brandenburgse Concerten als artiest 'Bach' wordt opgevoerd. Dit wordt bij Maestro
handmatig veranderd (lees: verrijkt).
Tenslotte wordt bij Maestro ieder cd-hoesje in hoge resolutie gescand en aan de muziek
toegevoegd. Door de hogere resolutie kan elk hoesje tot in detail bekeken worden. Dit alles
vergroot het gemak waarmee muziek gevonden wordt, zodat zelfs de meest veeleisende
connaisseur plezier beleeft aan digitale muziek.

Audiokwaliteit
Voor alle duidelijkheid: de audiokwaliteit is bij alle services hetzelfde, namelijk bij voorkeur
lossless.

”Ripfacility is nou net wat ik zocht! Ideaal, snel en een goede service! Dat heeft me een hoop
tijd bespaard, echt een aanrader
Tjeerd Oosterhuis – Songwriter/produces
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Prijzen RipFacility 2017 [incl. 21% BTW]

Cd conversie
Popular Service
Classical Service
MAESTRO Service

Per CD
€ 1,75
€ 2,75
€ 5,50

DVD naar Harde schijf
1 - 100 DVD’s
meer dan 100 DVD’s

Per DVD
€ 7,50
€ 7,00

Elpee naar Harde schijf
1 - 100 Elpees
meer dan 100 Elpees

Per Schijf
€ 17,50
€ 15,00

Overig

Per stuk

Transport per doos [ca 250 cds] Nederland]
Idem Belgie
2 TB USB harde schijf als backup
1 TB USB harde schijf als backup
2e codec (MP3 voor gebruik op iPad etc)

€50,00
€60,00
€ 125,00
€95,00
€ 125,00

“De mensen achter deze service onderscheiden zich door gedegen kennis van klassieke
muziek en digitale opslag. Zeker bij een wat grotere verzameling is zelf doen geen optie,
RipFacility heeft mijn CD's uitstekend geconverteerd. Al mijn muziek is nu optimaal klinkend
onder handbereik en ik ben enorm blij met dat resultaat!”
Rob Streevelaar - Directeur Nederlands Philharmonisch Orkest | Nederlands
Kamerorkest
2017-v1
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