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Standaard lay-flat album

Binnen ieder huwelijkspakket is een standaard
lay-flat album inbegrepen. 

Formaat 20x20cm, incl. 24 pagina's mét
embossing op de coverpagina (bv. jullie namen). 

Dit handige album wordt voorzien van een mooie
linnen cover, kleur zelf te kiezen. De foto's worden
gedrukt op mooi mat fotopapier. 

Op de volgende pagina vinden jullie meer info
over mogelijke uitbreidingen van formaat en
pagina's en de keuze van de coverkleur. 



Coverkeuze 

Standaard lay-flat album

Formaat meerprijs extra pg's

Embossing



Standaard lay-flat album

Keuze kunnen maken? Geef me de
naam van de cover door en welke kleur
van embossing jullie wensen via mail! 



Fine-art album

Wil je graag investeren in een tijdloos luxe linnen
fotoalbum?

Dit Fine-Art album is dé nummer 1 keuze van de
meeste fotografen door het gebruik van de beste
fotopapieren en luxe covermaterialen. 

Dit album is van een hoogstaande kwaliteit
waardoor je zeker bent dat dit album er binnen
10 jaar of langer nog altijd even mooi zal uitzien. 

Binnen de fine-art collectie heb je naast een
linnen cover ook de mogelijkheid om voor een
velvet of lederen cover te gaan.



Coverkeuze 

Fine-art album

Formaat linnen OF velvet cover extra pg's

Formaat lederen cover

Embossing (indien gewenst)

meerprijs



Coverkeuze Fine-art

Keuze kunnen maken? Geef me de
naam van de cover door en eventueel
welke kleur van embossing jullie
wensen via mail! 

Binnen de fine-art collectie kan je de keuze
maken tussen een linnen, lederen of velvet cover

Klik hier om de verschillende covers en
bewaardozen te bekijken. 

https://www.sofiefotografie.be/coverkeuzefineart


Bewaardozen

Heb je graag extra bescherming rond je album in
de vorm van een katoenen zak of linnen doos? 

Deze info vind je eveneens via de link voor de
coverkeuze terug!

Bewaaropties



Embossing (indien gewenst)

Mini-albums

Wil je graag je album ook in een mini-formaat
voor op de salontafel, als stoefboekje of om cadeau
te geven aan je getuigen of ouders? 

Via de mini-albums kan je dit makkelijk
bijbestellen! Je hebt de mogelijkheid om
bijvoorbeeld met minder pagina's te werken. 

Formaat opties   !inclusief 10 pagina's! extra pg's



Let me know!

Bekijk alle info rustig door en laat me weten als er nog
vragen zouden zijn!

Bij een definitieve beslissing laat je mij dit via mail 
 weten met de naam van de cover, kleur embossing
(indien gewenst) en eventuele extra's. 

Ik ga zorgvuldig aan de slag met jullie keuzes en nadat
jullie mij een definitieve GO hebben gegeven van de
vormgeving, plaats ik jullie album in bestelling. 

En dan is het nu spannend afwachten tot jullie jullie
album kunnen vasthouden en koesteren voor altijd. 

Liefs x
Sofie


