
Trouwalbum Exclusive verkrijgbaar in: Kunst leder, linnen, fluweel of suéde in vele kleuren 
verkrijgbaar met of zonder foto. Trouwalbum Crystal: Is voorzien van een acrylglasplaat, zodat de foto 
mooi uit komt op het album. Verkrijgbaar in eco leder, linnen, fluweel of suéde. Deze is ook in vele 
kleuren verkrijgbaar. Trouwalbum Black of White Pearl: Is alleen verkrijgbaar in zwart of wit Matte eco-
leer met of zonder foto. Bij dit album heb je een keuze uit 7 verschillende acryl disigns. Trouwalbum 
Gamma: Is verkrijgbaar in linnen of in eco leder in diverse kleuren. Dit album heeft kant en klare 
designs waar jullie namen en datum in kan komen. Trouwalbum Creativa: Foto van jullie op de voor- en
achterkant of zonder foto. Mijn trouwalbums worden gedrukt op speciaal superdik fotopapier (800 
grams) en zijn met de hand ingebonden. De bladen zijn “lay-flat”, wat betekent dat ze helemaal vlak 
liggen, zodat foto’s ook mooi over twee pagina’s kunnen worden afgedrukt. Naam of trouwdatum op 
het album. Extra pagina’s, een naamstempel, een opbergdoos, ouderalbums of andere materialen zijn 
ook mogelijk. 

Prijs albums:
Deze prijzen gelden voor de Exclusive, Crystal, Pearl, Gamma en de Creativa.

Vierkant formaat 20/20                   Vierkant formaat 25/25 
20 pagina’s € 250                                    20 pagina’s € 255 
30 pagina’s € 290                                    30 pagina’s € 310
40 pagina’s € 345                                    40 pagina’s € 365 
50 pagina’s € 370                                    50 pagina’s € 420 

Vierkant formaat 30/30                   Liggend formaat 30/20 
20 pagina’s € 275                                    20 pagina’s € 255 
30 pagina’s € 350                                    30 pagina’s € 295 
40 pagina’s € 420                                    40 pagina’s € 350 
50 pagina’s € 480                                    50 pagina’s € 375                                                             
                                                                 
Liggend formaat 40/30                   Liggend formaat 45/30 
20 pagina’s € 345                                   20 pagina’s € 365
30 pagina’s € 420                                   30 pagina’s € 460 
40 pagina’s € 495                                   40 pagina’s € 550 
50 pagina’s € 585                                   50 pagina’s € 640 

      De prijzen van de Glamour Swarovski trouwalbus. 
       20x20                          25x25                          30x30                  
20 pagina’s € 355      20 pagina’s € 425        20 pagina’s € 445 
30 pagina’s € 385      30 pagina’s € 480        30 pagina’s € 515 
40 pagina’s € 420      40 pagina’s € 535        40 pagina’s € 585 
50 pagina’s € 450      50 pagina’s € 595        50 pagina’s € 620 

Actie voordeelset bij een reportage dag plus avondfeest.
Exclusive, Crystal, Pearl, Gamma of Creativa. 
1 trouwalbum naar keuze, formaat 30x30 met 50 pagina’s incl. opbergbox gelijk als het album, 2 
ouderalbums formaat 20x20 is een kopie als het grote album.

Opties: 
*opbergbox gelijk als het album € 85 
*houtenkist verkrijgbaar in wit, walnoot of vuren
   20/20 € 35 
   30/30 € 45 
   45/30 € 55 
* Stikrand € 12,50
* Ronde hoeken aan het album € 15 
* Metalic afdruk € 15 per spead (zijn 2 pagin’s) 
* Extra spread € 15 (zijn 2 pagin’s) 
* 1 Ouderalbum formaat 20/20 is een kopie van het trouwalbum, kosten € 250.
  Neem je er 2 of meer dan kosten ze 125 p/s.


