
PRIJSLIJST SCHILDERIJEN – VERA WEST 
Alle prijzen zijn in incl. 9 % BTW 

Fietser om zonnevechter 
80 x 100 cm 
Olieverf op doek 
2012          2450,- incl. BTW 
Incl. baklijst wit Incl. baklijst wit 

 
 
Toneelschuur 
80x100 cm 
Olieverf op doek 
2012               2250,- incl. BTW  
Incl. baklijst wit 

 



Toneelschuur II 
80 x 100 cm 
Olieverf op doek         2250,- incl. BTW 
Incl. baklijst wit 

 
 

 

Speed of life 
90 x 120 cm 
Olieverf op doek             2150,- incl. BTW 
Incl. baklijst wit  

 

 

 



Shadow of a man        
90 X 120 cm 
Acrylverf op doek         
2010     
Incl. baklijst wit        2150,- incl. BTW 

 

    

From above 
40 x 50 cm 
Olieverf op doek 
2012 
Incl. baklijst wit         650,- incl. BTW 

 

    

 



DNB                                    
80 x 100 cm 
Olieverf op doek 
2012 
Incl. baklijst wit         1950,- incl. BTW 

 

 

Trafficrush 
130 x 140 cm 
Olieverf op doek 
2012                2450,- incl. BTW 
Excl. baklijst 
 

 



How to be in a moment   
50 x 60 cm 

Olieverf op doek 
2009   
Incl. baklijst wit         650,- incl. BTW 
 

 

 
 
 

Walking around 
90 x 100 cm 
Acrylverf op doek  
2011  
Excl. baklijst          € 950,- incl. BTW 

  



Man achter prullenbak 
80 x 100 cm 
Olieverf op doek 
2014 
incl. witte baklijst          € 950,- incl. BTW 

 

 

 

Elders 
40 x 50 cm 
Olieverf op doek 
2012 
Excl. baklijst          € 350 incl. BTW 

 



Searching 
80 x 100 cm 
Olieverf op doek 
2012  
Incl. witte baklijst          € 950,-  incl. BTW 

 

  

      
Lightbox   
40 x 50 cm 
Olieverf op doek 
2009  

Excl. baklijst          € 300,- incl. BTW 
           

 



Fading                                     
40 x 50 cm  
Olieverf op doek 
2009     
Incl. witte baklijst         € 350,- incl. BTW 

 

 

 

Zebrapad 
40 x 50 cm 
Olieverf op doek 
2009 
Excl. baklijst          € 240,- incl. BTW 

 

 
 
 

 



Velserend II 
70 x 100 cm 
Acrylverf op hout 
2008 

Excl. baklijst           € 500,- incl. BTW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Vera West 
Tappersweg 8J 
2031 EV Haarlem 
www.verawest.nl 
info@verawest.nl 
 

------ 



Extra informatie: 
Proefmaand 
U krijgt de mogelijkheid om het werk van Vera West gedurende één maand thuis proef te 
hangen. Na deze maand beslist u of u het werk daadwerkelijk koopt. Op deze manier 
krijgt u de beste indruk van hoe het werk in uw eigen huis hangt.  

 
Werk in opdracht 
Heeft u zelf een idee over een schilderij of tekening die u graag zou willen laten maken? 
Dan kunt u gerust een aanvraag doen. Samen komen we tot een goed uitgewerkt idee, de 
klant heeft uiteraard inspraak in het proces.  Stuur een mailtje naar: info@verawest.nl 
 
Biografie: 

VERA WEST (Haarlem, 1987)  
Opleiding: Academie voor Beeldende Vorming Amsterdam - afgestudeerd in 2009. 
(Bachelor of Fine Art in Education (BFA Ed.)  
 
Mijn werk bestaat voornamelijk uit suggestieve straatbeelden en observaties van mens 
en omgeving. Ik probeer in mijn schilderijen te onderzoeken wat de essentie is van een 
beeld. Als basis van mijn schilderijen maak ik fotografische snapshots van alledaagse 
momentopnames van mens en omgeving. Deze beelden vervorm en abstraheer ik tot ik 
mijn eigen vertaling van het beeld heb gevonden. Ik speel bewust met bepaalde 
fotografische aspecten als beweging, vervaging en overbelichting. Ook haal ik vaak de 
essentie uit een beeld door er een fragment uit te lichten. Ik vind het prettig als een 
schilderij een bepaalde mate van anonimiteit, abstractie en neutraliteit in zich heeft. Het 
zijn vaak (ogenschijnlijk) volstrekt willekeurige beelden die mij aanspreken. Ik 
concentreer me daarbij puur op vorm, kleur en compositie. Toch zijn mijn schilderijen 
altijd figuratief-suggestief en daardoor ook verhalend. Het zijn beelden die voor mij 
betekenisvol en interessant zijn en zeggingswaarde hebben in hun kleur, vorm, 
compositie en vertelling. Dit is een doorlopend onderzoek waarin ik steeds weer tot 
nieuwe ontdekkingen kom over wat de 'taal' schilderkunst inhoudt en wat je er mee kunt 
zeggen. 
 
 



 
 
Foto: Rob van Wieringen - 2015 
 
 
 
Vera West 
Tappersweg 8J 
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