
Body Nikon d7000 – Richtprijs 2e hands 450 € 

Inclusief originele doos, draagriem, 

beschermdop body, oculairkapje, rubberen 

oogschelp, beschermkapje LCD, accu EN-
EL15,  acculader met netsnoer, USB-kabel, 
gebruiksaanwijzing        Clicks! 

Dit toestel werd aangeschaft bij een 
Belgische verdeler (Art & Craft). 

Geen beschadigingen of slijtage. In zeer 
goede staat (draag zelf heel veel zorg voor 
al mijn materieel). 

In principe enkel af te halen 
(woonomgeving Nevele of werkomgeving 
Gent) 

De Nikon D7000 is een alleskunner, hij is 

zowel geschikt voor een beginner als voor 

iemand met professionele ambities. De 

Nikon D7000 is robuust genoeg om overal mee naartoe te nemen en krachtig genoeg om elke situatie aan te kunnen. De 
vele functies komen tegemoet aan fotografen die zijn of haar vaardigheden willen verbeteren. Als fotografie uw passie 
is, is dit de digitale spiegelreflexcamera die u nodig hebt. 

Met een Full HD film functie, 16.2 megapixels en een ISO oplopend tot 25.600, biedt de Nikon D7000 je een 
totaalpakket. Nikon rust deze D7000 ook uit met een krachtige RGB-lichtmeetsensor van 2016 pixels. Het 39-punts 

autofocussysteem heeft negen kruissensoren in het midden waardoor je met autofocus snel en precies scherpstelt over 
het gehele beeld.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lens Nikon 16-85 mm /3.5-5.6 G AF-S DX ED VR – Richtprijs 2e hands 

450 € 

Inclusief voorlensdop, achterste lensdop, zonnekap 
en originele doos. 

Dit objectief werd aangeschaft bij een Belgische 
verdeler (Art & Craft). 

De lens werd steeds gebruikt met een Nikon NC 
Protect filter erop. Geen beschadigingen of slijtage. 
In zeer goede staat. 

Dit is een excellent all-round objectief, compact en 
degelijk gebouwd,  met ingebouwde 

beeldstabilisatie en een zeer praktisch zoombereik. 
Resultaat zijn scherpe foto’s van zeer goede 
beeldkwaliteit. 

Lens wordt verkocht daar ik over ga naar een full frame camera. 

In principe enkel af te halen (woonomgeving Nevele of werkomgeving Gent) 

Zeer compact, krachtig zoomobjectief met hoogwaardige optiek dat is ontworpen voor gebruik met DX-formaat digitale 

reflexcamera's van Nikon. Met 5,3x zoom en een zoombereik van 16-85 mm biedt het objectief een superieure 
veelzijdigheid voor allerlei uiteelopende opnamesituaties. Het 

objectief is uitgerust met Nikon’s 2e generatie voor 
vibratiereductie (VRII) en exclusieve Silent Wave Motor (SWM) 

en biedt superieure prestaties bij weinig licht. Dit leidt tot 
stabiele beelden, zowel voor de sensor als voor de zoeker, en 
een snelle, stille autofocus. Dit is een ideaal allround objectief 

voor moderne spiegelreflexcamera's met een hoge resolutie. 

Krachtige 5,3x zoom met een groot zoombereik van 16-85 mm 

(kleinbeeld equivalent: 24 tot 127,5 mm), perfect voor allerlei 

soorten opnamen, van portretten tot binnenopnamen, 
architectuur en landschappen. Vibratiereductiesysteem (VRII) 
voor beeldstabilisatie biedt meer flexibiliteit bij het maken van 

foto's uit de hand, terwijl u bovendien sluitertijden tot 4 stops 
langzamer kunt gebruiken. Uitzonderlijk hoge optische 

prestaties: speciaal ontworpen voor gebruik in combinatie met 

de sensoren van DX-formaat digitale reflexcamera's van Nikon. 
Kortste scherpstelafstand: 0,38 m. ED-glaselementen (Extra-
low Dispersion) en asferische lenselementen zorgen voor een 
hoge resolutie en een hoog contrast, terwijl sferische 
aberratie, astigmatisme en andere soorten vertekening tot het 

minimum worden beperkt. SWM (Silent Wave Motor) voor een 
snelle, fluisterstille autofocus. Nikon Super Integrated Coating 

vermindert beeldschaduwen en lensflare en staat garant voor 
een uitstekende kleurreproductie. Filtermaat 67 mm. 

 

 

 

 



Lens Nikon 17-55mm /2.8 G AF-S DX IF ED – Richtprijs 2e hands 725 € 

nclusief voorlensdop, achterste lensdop, zonnekap HB-31 en zachte 
tas. 

Dit objectief werd aangeschaft bij een Belgische verdeler. 

De lens werd steeds gebruikt met een B+W (MRC Nano XS-PRO 77 
mm) filter erop. (Filter is niet inbegrepen). Geen beschadigingen of 

slijtage waar te nemen. In zeer goede staat. (draag zelf heel veel 
zorg voor al mijn materieel). 

Dit is een excellent professioneel (gouden ring indicatie) 

zoomobjectief, zeer degelijk gebouwd (net een tank), sport en 

weerbestendig,  uiterst precies, zeer snelle en stille autofocus in 
alle lichtomstandigheden en zeer lichtsterk 2.8 over het volledig 
bereik. Geen enkele (3e) lensfabrikant biedt een objectief aan dat 
zo degelijk gebouwd is (De bouwkwaliteit is subliem, het objectief 
is opgebouwd uit metaal, de zoom- en focusringen zijn met rubber 

omlegd en afgedicht tegen vuil en vochtigheid) als deze lens. 
Resultaat zijn extreem scherpe foto’s van zeer hoge beeldkwaliteit. 
Het objectief heeft een mooi flexibel standaardbereik. 

Geen enkele (3e) lensfabrikant biedt een objectief aan dat zo 

degelijk gebouwd is als deze lens. (De bouwkwaliteit is subliem, het 
objectief is opgebouwd uit metaal, de zoom- en focusringen zijn 
met rubber omlegd en afgedicht tegen vuil en vochtigheid). 

 

Lens wordt verkocht daar ik over ga naar een full frame camera. Ware het niet dat ik de overstap waag naar full 
frame, ik zou deze lens zeker behouden want ze heeft een pak geld gekost. 

In principe enkel af te halen (woonomgeving Nevele of werkomgeving Gent)  

Professioneel DX Zoom-NIKKOR objectief; combineert 
een 3,2x zoom met een Silent Wave Motor en een 

grootste diafragma van f/2.8. Speciaal ontwikkeld 

voor het Nikon DX sensorformaat dat wordt gebruikt 
in alle Nikon D-serie digitale reflexcamera's. Al met al 

een zeer flexibel standaard-zoom objectief van hoge 
kwaliteit. 

Topklasse 
professioneel 
Zoom-NIKKOR 
objectief voor 
digitale 
fotografie 

 Beeldhoek equivalent aan 25,5-82,5 mm op kleinbeeldformaat 

 Drie ED-glas (Extra low Dispersion) lenselementen garanderen minimale 

chromatische aberraties, voor een hoger oplossend vermogen en optimaal 
contrast 

 Nikons exclusieve SWM (Silent Wave Motor) staat garant voor een uitermate 
precieze, snelle en stille autofocus 

Filtermaat 77 mm 



Lens Nikon 10-24 mm /3.5-4.5 G AF-S DX ED  – Richtprijs 2e hands 425 € 

Inclusief voorlensdop, achterste lensdop, zonnekap HB-23,  zachte 
tas en originele doos. 

Dit objectief werd aangeschaft bij een Belgische verdeler. 

De lens werd steeds gebruikt met een B+W (MRC Nano XS-PRO 77 
mm) filter erop. (Filter is niet inbegrepen). Geen beschadigingen 

of slijtage. In zeer goede staat. (draag zelf heel veel zorg voor al 
mijn materieel). 

Dit is een excellent ultragroothoekobjectief, compact en degelijk 

gebouwd, lichtgewicht, snelle en stille autofocus en met een 

indrukwekkend beeldhoekbereik. Resultaat zijn scherpe foto’s van 
zeer hoge beeldkwaliteit. Een zeer goed presterende en 
aangename zoomlens. Het objectief is ideaal voor landschapfoto’s 
of beelden met een dramatisch perspectief. Een prachtlensje … 

Ik heb steeds zeer graag met deze lens gewerkt. De lens wordt 
verkocht daar ik over stap naar een full frame camera. 

Ik ben geen doorverkoper of handelaar, doch de eigenaar en 
gebruiker van de lens. 

In principe enkel af te halen (woonomgeving Nevele of 
werkomgeving Gent) 

 

Ultragroothoekobjectief met 2,4x zoom met een brandpuntsafstand van 10 tot 24 mm en een beeldhoek van 109° tot 

61°, equivalent met 15-36 mm in kleinbeeldformaat. Dit objectief is ontworpen voor gebruik met DX-formaat digitale 
spiegelreflexcamera's. Het hoogwaardige optische ontwerp omvat drie asferische lenselementen en twee elementen 
van ED-glas die beelden produceren met een uitstekende resolutie, een hoog contrast en een minimale chromatische 

aberratie.  

Het objectief is ideaal voor landschapsfoto's, beelden met een overdreven perspectief of opnamen in kleine ruimten en 

is voorzien van Nikon’s exclusieve Silent Wave Motor voor een vloeiende, stille autofocus met alle Nikon DX-formaat 
camera's.. 

Dankzij de extreme groothoek kunt u indrukwekkende panorama's en beelden met een overdreven perspectief 
vastleggen. 

 Uitzonderlijke optische prestaties, speciaal 
ontworpen voor gebruik met DX-formaat 
digitale spiegelreflexcamera's van Nikon. 

 ED-glas (Extra-low Dispersion) en asferische 
lenselementen zorgen voor een hoge 
resolutie en een uitstekend contrast. 

 SWM (Silent Wave Motor) voor een snelle en 
stille autofocus. 

 IF-ontwerp (Internal Focusing) met interne 
scherpstelling, zodat de lengte van het 

objectief niet verandert, en een niet-draaiend 
voorste element, zodat polarisatiefilters en 
op het objectief bevestigde flitsaccessoires 

kunnen worden gebruikt. 

Filtermaat 77 mm 


