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Wij zijn Kenneth & Denice
 

Twee verschillende mensen die
dezelfde passie delen. En oja, we zijn

ook nog eens een koppel! 
 

Combineer deze twee dingen en je
krijgt een mega leuke combinatie

voor jullie bruiloft! Want, wat is er nu
leuker dan gefotografeerd worden

door een koppel net als jullie?
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OnsOVER 



Het enige tastbare dat jullie na de
bruiloft overhouden zijn de foto's.

Maar, echt tastbaar zijn ze natuurlijk
niet. 

 
Door de foto's in een album te laten
plaatsen maken jullie de foto's ook

echt tastbaar. Je kunt de foto's
aanraken en als je door het album

bladert zul je zien dat ze er nog
mooier uitzien dan digitaal!

 
En dat niet alleen, je kunt het album

ook nog eens makkelijk laten zien
aan vrienden en familie! 

 

een album?
WAAROM





Om de kwaliteit van de fotoalbums
zo hoog mogelijk te houden, zijn wij
continu bezig met het verbeteren
van ons aanbod. We testen zoveel
mogelijk leveranciers en bestellen
regelmatig nieuwe proefalbums. 

 
De albums beschikken over de

hoogste kwaliteit fotopapier, hebben
geen barcodes of logo's en je hebt

ook nog eens een enorme keuze uit
onze verschillende kaften. 

 
Doordat wij werken met de hoogste

kwaliteit albums, zullen deze veel
verschillen met een album die je zelf

kunt bestellen op internet. We
weten dat deze albums goedkoper

zullen zijn dan onze albums, maar de
kwaliteit laat dat ook zeker zien. 

 

albums
KWALITEIT 





Bij ieder pakket ontvangen jullie een
gratis foto album. Het album heeft

een formaat van 15x20cm en bestaat
uit 20 pagina's. De foto's in dit

fotoalbum mogen jullie geheel zelf
uitkiezen in de online galerij. 

 
Het is ook mogelijk om extra

fotoalbums bij te bestellen, voor
bijvoorbeeld familie en/of vrienden!

Ook zij kunnen hun foto's voor in het
album zelf uitkiezen. De extra
albums kosten €75,- per stuk. 

foto album
MINI





Wij bieden de mogelijkheid om uit 3
verschillende soorten luxe albums te

kiezen. Een bronzen album, een
zilveren album en een gouden

album. Alle albums zijn helemaal
aan te passen aan jullie wensen. 

 
Alle albums beginnen standaard

met 15 pagina's en zijn verkrijgbaar
in de  formaten 20x20cm, 25x25cm,

30x30cm of 30x40cm. Hierdoor
kunnen wij helaas niet werken met
een vaste prijs, maar met een vanaf

prijs. 
 

De prijzen genoemd in deze
brochure kunnen dus verschillen om
het album aan jullie wensen te laten

voldoen. 

opties
ALBUM



Minimaal 22 pagina's
Afgedrukt op Fujifilm DP II Lustre

papier

Minimaal 24 pagina's 
Afgedrukt op Fujifilm velvet

papier
Persoonlijke folie tekst op de

cover 

Minimaal 26 pagina's 
Afgedrukt op Fujifilm DP II Lustre

of Fujifilm velvet papier 
Persoonlijke lasertekst op de

cover 
Inclusief bijpassende bewaarbox

Brons - vanaf €500,-

 
Zilver - vanaf €750,-

 
Goud - vanaf €1.000,-
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TARIEVEN



Wil je extra pagina's toevoegen aan
jullie album? Dan zijn de kosten

hiervoor €10,- per twee extra
pagina's, tot een maximum van 50

pagina's. De aanbevolen hoeveelheid
pagina's is echter maximaal 36. 

 
Een folie tekst op de cover kost €25,-

voor 1 regel, €40 voor 2 regels en
€50 voor 3 regels. 

 
Een lasertekst op de cover kost €50,-

en is enkel beschikbaar in 1 regel
met een optie tot een illustratie. 

 
Een losse bewaarbox in een kaft naar

keuze kost €100,-. 

opties
EXTRA 





Om de moeilijke keuzes voor jullie
net iets makkelijker te maken

hebben wij een compleet pakket
voor jullie samengesteld. Dit album

heeft een vaste prijs.
 

Jullie kunnen zelf de foto's uitkiezen
in de online galerij. Het enige

verschil is dat jullie met dit album
maximaal 75 foto's mogen uitkiezen.
Willen jullie meer pagina's of meer
foto's? Kies dan voor het gouden

album!
 

Ook kunnen jullie met het complete
album zelf de kaft uitkiezen. De
bijpassende bewaarbox komt in
dezelfde kaft als de kaft van het

album. 
 

En als laatst mogen jullie een tekst
op de cover van het album uitkiezen! 

 

album
COMPLEET



Luxe album in het formaat
30x40cm 

30 pagina's

75 foto's naar keuze uit de
persoonlijke online galerij 

Afgedrukt op Fujifilm DP II Lustre
of velvet fotopapier

Persoonlijke laser of folie tekst op
de cover 

Inclusief bijpassende bewaarbox

 

 

 

 

 

compleet album
INBEGREPEN

€1.250,-



 
 

Bij de oplevering van de foto's
hebben jullie een persoonlijke link

gekregen voor een online galerij met
alle foto's. Hierin kun je zelf foto's

'liken'. 
 

Maar, hoe doe je dit? 
 

Open de online galerij en klik op de
foto die je graag in het album zou

willen. Klik rechtsboven op het hartje
om de foto een 'like' te geven. Vul bij

de eerste foto een e-mailadres in,
zodat wij kunnen zien welke foto's
jullie hebben uitgekozen. Zijn jullie

klaar met uitkiezen? Stuur dan even
een berichtje, dan zorgen wij dat de

foto's in het album komen! 
 

Oh, en jullie krijgen uiteraard eerst
een voorbeeld te zien voordat we het

album voor jullie bestellen!

?
HOE WERKT HET





Wauw, alle foto's zijn zo prachtig!
Hoe moeten we hier nou uit kiezen? 

 
Deze vraag krijgen we heel vaak van

bruidsparen. Omdat wij de keuze
aan jullie willen laten, snappen we
dat dit voor jullie ook erg lastig kan

zijn. Zoveel foto's, zoveel keus. 
 

We helpen jullie graag met het
uitkiezen van de foto's voor in jullie

album.
 

De keuze liever overlaten aan ons?
Dat kan natuurlijk ook! Wij maken

een selectie van alle foto's en
plaatsen deze in een online album.

Voordat we het album bestellen,
sturen we eerst een video naar jullie
door met de indeling van het album.

Zijn jullie akkoord? Leuk! Dan
bestellen we het album voor jullie! 

voor het kiezen
TIPS 



Tip 1:  Favoriete foto's
Begin met het uitkiezen van jullie

favoriete foto's. Er kunnen maar een
maximaal aantal foto's in het album
geplaatst worden en het zou zonde
zijn als jullie favoriete foto's hier niet

in staan! 
 

Tip 2: overzicht 
Ga voor een volledig overzicht van

jullie dag. Begin het album met het
aankleden en loop zo de dag door.

Eindig het album met een leuke foto
van het feest. 

 
Tip 3: eigen album

Bedenk dat het jullie eigen
fotoalbum is. Natuurlijk is het leuk

dat familie in jullie album wordt
meegenomen, maar jullie zullen het

album vaker bekijken dan zij. Laat
familie daarom een eigen album

voor zichzelf samenstellen! 
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