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Mooie Albums met een ruime keuze in 
omslagen, kleuren, inzetten...

ons album

Ons Album

Wij werken met een zeer hoogwaardig digitaal foto-album. 
Professioneel ingebonden met harde kaft, waarbij de naad in het midden 
nagenoeg niet zichtbaar is en een brede keuze uit diverse kleuren, materialen en 
omslagen.
De pagina’s worden gedrukt op kwalitatief zeer mooi foto-lab-papier wat ook 
gewoon af te nemen is met een doek. Mogelijk in: Zijdeglans, Mat, Glanzend en 
Metallic papier. 

Kortom: een zeer exclusief album wat persoonlijk naar wens en per bruidspaar 
opgemaakt wordt.

Vraag ons naar de voorbeelden om de ervaring zelf mee te maken.
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madrid foto’s
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Hamburg Mailand Berlijn

album modellen

S P M M-Q L

XL XL-Q XXL

XSXS-Q XS-H

Verkrijgbaar in de maten:
S P M M-Q L

XL XL-Q XXL

XSXS-Q XS-H

Verkrijgbaar in de maten:
S P M M-Q L

XL XL-Q XXL

XSXS-Q XS-H

Verkrijgbaar in de maten:

Extra info:
• cover van kunstleder 
  -of- linnen
• div. kleuren mogelijk
• geen opdruk
•

Extra info:
• cover van kunstleder 
  -of- linnen
• div. kleuren mogelijk
• geen opdruk
• lint in div. kleuren 
  verkrijgbaar
•

Extra info:
• cover van kunstleder   
  -of- linnen
• div. kleuren mogelijk
• geen opdruk
• extra optie: handvat   
  (zodat hij draagbaar wordt)
• 
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album modellen

Munchen MadridBarcelona

S P M M-Q L

XL XL-Q XXL

XSXS-Q XS-H

Verkrijgbaar in de maten:
S P M M-Q L

XL XL-Q XXL

XSXS-Q XS-H

Verkrijgbaar in de maten:
S P M M-Q L

XL XL-Q XXL

XSXS-Q XS-H

Verkrijgbaar in de maten:

Extra info:
• fotocover op speciale 
  stof

Extra info:
• album is van kunst- 
  leder -of- linnen
• erin ligt ong. 1 cm van 
  de rand een grote 
  print
• print mogelijk op:   
  acryl, metaal of 
  fotopapier

Extra info:
• rug van kunstleder 
  -of- linnen
• cover is fotoprint op 
  speciale stof
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London Rom Verona

album modellen

S P M M-Q L

XL XL-Q XXL

XSXS-Q XS-H

Verkrijgbaar in de maten:
S P M M-Q L

XL XL-Q XXL

XSXS-Q XS-H

Verkrijgbaar in de maten:
S P M M-Q L

XL XL-Q XXL

XSXS-Q XS-H

Verkrijgbaar in de maten:

Extra info:
• album is van kunst-
  leder -of- linnen
• inzet is een print
• print mogelijk op: 
  acryl, metaal of 
  fotopapier
• inzet kan ook evt. in 
  een wisselraam 
  geplaatst worden

Extra info:
• album is van kunst- 
  leder -of- linnen
• inzet is een print
• print mogelijk op: 
  acryl, metaal of 
  gelamineerde fotoprint  
  (NB. gelamineerde print is    
  niet mogelijk in XL en XXL)
•

Extra info:
• album is van kunst-
  leder -of- linnen
• inzet is een print
• print mogelijk op:    
  acryl, metaal of 
  gelamineerde fotoprint
•
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Wien Salzburg

album modellen

S P M M-Q L

XL XL-Q XXL

XSXS-Q XS-H

Verkrijgbaar in de maten:
S P M M-Q L

XL XL-Q XXL

XSXS-Q XS-H

Verkrijgbaar in de maten:

Extra info:
• album is van kunst-
  leder -of- linnen
• inzet is een print
• print mogelijk op:   
  acryl, metaal of 
  gelamineerde fotoprint
•

Extra info:
• album is van kunst-
  leder -of- linnen
• inzet is een print
• print mogelijk op:   
  acryl, metaal of 
  gelamineerde fotoprint
•
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101
 Antraciet 

102
goud

103
brons

104
bruin

105
champagne

107
zilver

108
zwart

110
apricot

112
oud roze

115
babyblauw

117
donkerblauw

119
donkerrood

126
caramel

131
zwart linnen

132
wit linnen

138
mokka

139
zilvergrijs

140
diep paars

album kleuren

111
citroen

Let op: Kleuren kunnen iets afwijken van werkelijke stalen,

111
citroen
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spreads  voorbeelden
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prijzen albums
particulieren

PRIJZEN (incl. 19% btw)

Extra informatie m.b.t. het album:
Elk album stel je zelf samen. Veel verschillende kleuren en mogelijkheden.
De albums kunnen afgedrukt worden op Hoogglans, Zijdeglans, Mat of Metallic papier.
De pagina’s zijn van extreem hoge kwaliteit, waarbij de rand in het midden nagenoeg niet 
zichtbaar is. Elk album wordt door ons uniek opgemaakt.

Prijzen startalbum (is een album naar keuze inclusief 15 spreads): 
Maat: S (21 x 21cm)   €397,50
Maat: P (26 x 26cm)   €407,50
Maat: M (31 x 23cm)   €542,50
Maat: M-Q (23 x 31cm)  €542,50
Maat: L (31 x 31cm)   €576,00
Maat: XL (41 x 31cm)  €635,00
Maat: XL-Q (31 x 41cm)  €635,00
Maat: XXL (39 x 39cm)  €705,00
Maat: XS* (14 x 14cm)  €240,00* 
Maat: XS-H* (14,5 x 11,5cm)  €240,00*
Maat: XS-Q* (11,5 x 14,5cm)  €240,00*
* Let op, deze prijs is voor 3 albums. Alle XS-mini-albums gaan per 3 stuks. Deze albums zijn alleen verkrijgbaar   
   in modellen Barcelona & Hamburg en alleen zijdeglans of mat papier. Op deze albums krijg je €15,00 korting in   
   combinatie met een pakketafname. Maximaal tot 6 maanden na je album te bestellen.

Prijzen extra spreads (onderstaande prijs is per spread, maximaal 30 spreads mogelijk): 
Maat: S (21 x 21cm)   €20,00
Maat: P (26 x 26cm)   €20,00
Maat: M (31 x 23cm)   €28,00
Maat: M-Q (23 x 31cm)  €28,00
Maat: L (31 x 31cm)   €30,00
Maat: XL (41 x 31cm)  €30,00
Maat: XL-Q (31 x 41cm)  €30,00
Maat: XXL (39 x 39cm)  €35,00
Maat: XS (14 x 14cm)  €5,00 (wordt dus €15,00 bij afname van de 3 mini-albums)
Maat: XS-H (14,5 x 11,5cm)  €5,00 (wordt dus €15,00 bij afname van de 3 mini-albums)
Maat: XS-Q (11,5 x 14,5cm)  €5,00 (wordt dus €15,00 bij afname van de 3 mini-albums)
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PRIJZEN (incl. 19% btw)

Pakketten: 
Pakket A1     €850,00
(bruidsreportage, ceremonie + 1 slideshow-dvd)

Pakket A2     €1.350,00
(bruidsreportage, ceremonie + 1 slideshow-dvd + album L** incl. 15 spreads)

Pakket B1     €1.150,00
(bruidsreportage, ceremonie, diner + 1 slideshow-dvd)

Pakket B2     €1.625,00
(bruidsreportage, ceremonie, diner + 1 slideshow-dvd + album L** incl. 15 spreads)

Pakket C1     €1.105,00
(ochtend man + vrouw, bruidsreportage, ceremonie + 1 slideshow-dvd)

Pakket C2     €1.450,00
(ochtend man + vrouw, bruidsreportage, ceremonie + 1 slideshow-dvd + album L** incl. 15 spreads)

Pakket D1     €1.400,00
(ochtend man + vrouw, bruidsreportage, ceremonie, diner + 1 slideshow-dvd)

Pakket D2     €1.750,00
(ochtend man + vrouw, bruidsreportage, ceremonie, diner + 1 slideshow-dvd + album L** incl. 15 spreads)

Pakket E1     €1.825,00
(ochtend man + vrouw, bruidsreportage, ceremonie, diner, feestavond + 1 slideshow-dvd)

Pakket E2     €2.200,00
(ochtend man + vrouw, bruidsreportage, ceremonie, diner, feestavond + 1 slideshow-dvd + album L** incl. 15 spreads)

Losse prijzen: 
Ochtend vrouw (omkleden/make-up)   €200,00
Ochtend man (omkleden/aankomst)   €200,00
Ochtend man + vrouw    €300,00
Feestavond     €500,00
Diner      €350,00
Bruidsreportage     €550,00
Ceremonie     €450,00
Slideshow dvd     €15,00
**Upgrade naar album XL of XL-Q   €50,00
**Upgrade naar album XXL   €100,00
Reiskosten     €0,35 per km
(reiskosten worden altijd vanaf Nieuwegein berekend, naar de plaats van bestemming. 
Bij meerdere locaties worden alleen de extra km’s erbij opgeteld.)

prijzen fotografie
particulieren


