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Een trouwalbum is een belangrijke herinnering aan de trouwdag. Na het ontvangen van jullie foto’s
kunnen jullie zelf een selectie maken voor het album. Als jullie het lastig vinden om een selectie te 
maken dan kan ik jullie daarbij helpen. 

Nadat ik een opzet van het album heb gemaakt verstuur ik jullie screenshots zodat jullie zien hoe 
het album eruit komt te zien. Wanneer jullie graag bepaalde dingen willen laten aanpassen dan 
kunnen jullie dat aangeven. Je kunt daarbij denken aan allerlei aanpassingen, zoals grootte of 
positie van een bepaalde foto, achtergrondkleuren, kaders, randen enz. Nadat ik jullie 
aanpassingen verwerkt heb krijgen jullie een nieuwe versie van het album te zien voordat het 
album wordt gedrukt.  

De albums worden gedrukt op professioneel fotopapier van hoogwaardige kwaliteit. Er wordt 
gebruik gemaakt van een UVcoating waardoor het album beschermd wordt tegen lichtinvloeden. 
Het album wordt ingebonden met de zogenoemde Lay-Flattechniek. Dit zorgt voor een perfecte 
vlakligging van het album, zodat het album niet vanzelf zal dichtslaan of zal opkrullen. Er is geen 
rand zichtbaar in het midden van het album waardoor foto’s over de hele pagina kunnen worden 
afgedrukt.

Er zijn 2 soorten albums die jullie kunnen bestellen namelijk het fotoalbum en het fotoboek. Het 
grootste verschil is de dikte van de pagina’s. De pagina’s in het fotoboek zijn een stuk dikker dan 
in het fotoalbum, dit geeft een luxe uitstraling. Om het fotoboek voldoende stevig te laten zijn 
wordt gebruik gemaakt van een andere manier van inbinden. 

Hieronder staat informatie over verschillende maten en prijzen van deze boeken. Alle genoemde 
prijzen zijn inclusief BTW. Als jullie specifieke wensen die hier hier niet bij staan, dan zoek ik naar 
de mogelijkheden en maak ik een offerte op maat voor jullie. 

Fotoalbum. 
Dit album bevat minimaal 24 pagina’s en is uit te breiden tot 80 pagina’s. Deze boeken worden 
standaard gedrukt in hoogglans. 

Formaat (cm) Minimum aantal 
Pagina’s 

Prijs Meerprijs 2 
extra pagina’s 

Maximum 
aantal pagina's

30 x 30 24 € 139,00 € 7,00 140
35 x 29 liggend 24 € 149,00 € 8,00 140

Het album wordt standaard geleverd met een hardcover omslag met foto.
Het is ook mogelijk om een zwarte kunstleren of een witte kunstleren omslag met foto te kiezen 
voor een meerprijs van €17,00. Voor €7,50 is het mogelijk om een luxe bewaardoos te bestellen 
om je album in te bewaren. De verzendkosten zijn €6,95. 
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Fotoboek. 
Deze exclusieve boeken worden gedrukt op hoogwaardig fotopapier met een lange levensduur. Het
fotoboek wordt op een speciale manier ingebonden en de pagina’s worden verdikt zodat het boek 
een chique uitstraling krijgt. Voor het laten drukken van fotoboeken werk ik samen met 2 
leveranciers. 

Fotoboek leverancier 1:

Dit album bestaat uit minimaal 60 pagina’s en is uit te breiden tot 72 pagina’s. Dit album kan 
worden gedrukt in hoogglans of in matlaminaat. De cover van een fotoboek is wit kunstleer met 
een foto. De prijs voor dit album is inclusief een luxe bewaardoos. Tegen meerprijs (€15,00) 
kunnen in de omslag van het boek rode of zwarte stiksels worden genaaid. 

Formaat (cm) Pagina’s Prijs Meerpijs 2 extra pagina’s
30x40 liggend 60 € 339,00 € 12,00

De verzendkosten zijn €6,95 euro. 

Fotoboek leverancier 2:

De onderstaande albums zijn vergelijkbaar met bovenstaande van leverancier 1, alleen hebben 
deze albums dikkere pagina’s wat een nog luxere uitstraling geeft. Ook deze pagina's liggen 
perfect vlak en hebben een sterke binding. De albums zijn uit te breiden tot 70 pagina's.  
Onderstaande albums hebben standaard een linnen omslag, maar tegen meerprijs zijn er veel 
extra mogelijkheden zoals leer, leer met foto, plexiglas met foto enz. Ook is het mogelijk om door 
middel van embossing letters (bijvoorbeeld jullie namen) op de omslag te laten plaatsen. 
Vraag naar de actuele prijzen voor deze opties. 

Prijzen en afmetingen fotoboek

Formaat Pagina’s 
(minimaal)

Prijs Meerpijs 2 extra 
pagina's

Koffer

30x30 22 € 239,00 € 11,00 € 49,00
30x40 
liggend

22 € 319,00 € 12,00 € 49,00

Verzendkosten 8,00 euro. 

Alle genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen van de leverancier: feb 2022


