
ALBUMS & PRINTS



Wij denken er graag aan hoe jullie over een paar 

jaar samen op de bank zitten en jullie trouwalbum 

bekijken. Het vast houden van bijzondere 

herinneringen en waardevolle momenten is een 

rijkere ervaring. Wij zijn ervan overtuigd dat een 

goede foto afgedrukt moet worden en dat een album 

de mooiste en meest tijdloze manier is om een foto te 

bewaren. In een album, maar ook in een passe-

partout in de woonkamer - wij willen dat jullie 

foto's een ervaarbaar product blijven en dat jullie ze 

altijd weer bekijken en in handen kunnen houden. 



HANDGEMAAKTE FINE-ART FOTOALBUMS 

KWALITEIT, AMBACHT EN EENVOUD 



Onze albums zijn handgebonden kwaliteitsalbums gemaakt met 

liefde voor mooi Fine-Art fotopapier. De kleuren zijn echt en zwart-

wit is echt zwart-wit. Het papier is mat, zodat het geen enkele 

lichtbron weerkaatst bij het bekijken.  

Als bescherming heeft elke pagina een coating. Wij zijn ervan 

overtuigd dat onze fotografie het beste op fine-art papier tot zijn 

recht komt.  

Je krijgt daarom altijd van ons een klein linnen album van 15x15cm 

met 20 pagina’s en een door ons gekozen selectie cadeau. 

Omdat zelf kiezen nog veel leuker is vind je op de volgende pagina de 

vanaf prijzen voor de verschillende opties!



LINNEN ALBUM 

Linnen album vanaf 25x25cm met 30 pagina‘s 
en door jullie gekozen foto‘s van de trouwdag in hoge resolutie  

499 Euro 

LEREN ALBUM 

Leren album vanaf 25x25cm met 30pagina‘s van fine art papier en 

door jullie gekozen foto‘s van de trouwdag in hoge resolutie  
599 Euro 

ALBUMS VOOR DE OUDERS 

Door jullie gekozen selecties voor 2 paar ouders in twee 20x20cm 

linnen albums met 20 pagina’s van fine art papier                                               

399 Euro per stuk 



DE MOGELIJKHEDEN 
Jullie kunnen kiezen uit verschillende formaten & 

materialen: 

 25x25 cm  | €499 20x30 cm | €499 

 30x30 cm  | €599 25x35 cm  | €599 

 35x35 cm  | €699 30x40 cm  | €699 

Standaard bestaat een album uit 30 pagina’s, we gaan 

hierbij uit van een selectie van ongeveer 60 foto’s. Een 

grotere selectie is altijd mogelijk. Het album krijgt dan meer 

pagina’s. Voor iedere extra spread (2 pagina’s) rekenen we 

€20 

Voor een leren album geldt een toeslag van 100 euro 

Bij ieder album is er de mogelijkheid om de namen of 

huwelijksdatum voorop in te drukken 



FINE ART LEREN ALBUM 

Het leren album is echt een kunstwerk. Er kan gekozen worden uit 

twee verschillende leder soorten.  

Er is Bull leder, een karakteristiek echt leer met prachtige craquelé in 

donkere tinten. Het unique leer is afkomstig van Europeese stieren en 

wordt afgewerkt met wax. Omdat echt leer een natuurproduct is, zijn 

de tinten van dit leer nooit 100% zoals afgebeeld. Dit leer heeft ook de 

eigenschap om onder invloed van zonlicht lichter of donkerder te 

worden. Het luxe gevoel van het leer geeft een album een prachtige 

unieke uitstraling. 

Daarnaast is er Nappa leder.  Een elegante echte leersoort in 

prachtige zachte kleuren. Het heeft een fijne nerfstructuur en word 

door en door geverfd om een egale kleur te garanderen. Alleen de 

allerbeste huiden met een minimum aan natuurlijke kenmerken zoals 

schrammen en insectenbeten worden geselecteerd. De Nappa leer 

soorten geven je album een prachtige kleur en het fijne gevoel van echt 

leer.



LEDER MATERIALEN 

BULL LEDER 

NAPPA LEDER 

BLACK TOFFEE CHESTNUT OLIVE

MIST PAPAYA CARIBBEAN PEBBLE

FROST SENEGAL JADE AEGEANSEA



FINE ART LINNEN ALBUM 

Het linnen album is het album wat de meeste bruidsparen 

kiezen om hun herinneringen vast te houden. Je kan kiezen 

uit Natural linnen of Coated linnen. 

Natural linnen is iets grover van structuur en is in 

verschillende tinten te krijgen.  

Coated linnen heeft een klassiek oneffen patroon en een 

beschermende coating. Het is water en vuilafstotend. Het 

patroon is iets fijner dan natural linnen. Coated linnen is 

in verschillende kleuren te krijgen. 



 

ALBUM BEWAARBOX 

Voor een meerprijs van €99,- is een luxe bewaarbox te 

bestellen om het album in te bewaren. De bewaarboxen 

zijn altijd passend bij het materiaal en de vorm van het 

album. Er is keuze uit twee verschillende soorten: inschuif 

of deksel 



 

LEINWÄNDE 

40x60cm 275 Euro 
80x60cm 375 Euro 
80x100cm 450 Euro



LINNEN MATERIALEN 

NATURAL LINNEN 

COATED LINNEN 

HALB1000 HALB9974 NAT1120NAT1137

GREYRUSTGREENDENIM

Voor lichte tinten wordt aangeraden om te kiezen voor een 
embossing van naam of datum met foil (inkt). Je kan kiezen uit de 
kleuren bruin of goud. Bijkomende kosten hiervan zijn €25



FINE ART PRINTS 
PRINTS VAN MUSEUM KWALITEIT 



 
FINE ART PRINTS 

PRINTS VAN MUSEUM KWALITEIT 



FINE ART PRINTS 

Omdat een album lang niet altijd genoeg is bieden wij 

graag de mogelijkheid van exclusieve prints aan.  

Dit kan in een klein A5 formaat (vanaf 10 stuks) in een 

linnen box of per stuk in A4 of A3 formaat voor aan de 

muur.  

Vraag ons naar de mogelijkheden 


