
 

Prijslijst Huwelijks – Jubileum – reportages ingeplakt fotoalbum 
We fotograferen jullie dag vanaf de voorbereiding en de begroeting tot het moment dat het officiële gedeelte 

word afgesloten met het aansnijden van de bruidstaart of een toast met de familie. Van deze fotografie maken we 

een selectie welke gecorrigeerd en mooi afgedrukt als foto in diverse formaten word ingeplakt in een mooi 

album. Het afdrukken van de foto's en het inplakken van het album verzorgen wij in ons eigen atelier. 

Reportages in kleur : 
50  foto’s  750,-- 

60  foto’s  850,-- 

70  foto’s  950,-- 
*Het formaat van de foto’s is gevarieerd en wordt aangepast aan het album. 

* De reportage word in kleur opgenomen en  voor een meerprijs kunnen  we ook  zwart/wit of sepia afdrukken leveren. ) 

* Bij de reportage van 70 opnamen worden geen extra kosten gerekend voor enkele foto’s meer. 

* Deze prijzen zijn inclusief standaard montage en exclusief bruidsalbum. 

 

Albums: 
Ruime keuze albums formaat 30x30 en 35x35, variërend in prijs van  70,-- tot  499,-- 
*Diverse soorten en kleuren albumbladen mogelijk. 

Toeslag extra albummontage mogelijkheden: 

Negatief-rand montage   150,-- 
*Elke foto word voorzien van een zwart binnen-randje en een witte buitenrand. 

Toeslag voor digitaal nabewerken: 

Beelden worden digitaal nabewerkt: Voor 10 foto’s 175,-- 
*Uitgebreide mogelijkheden van combinaties van beelden  - kleur in zwart/wit of sepia -  en effecten of speciale randen. 

 

Toeslag zwart/wit of sepiafoto’s: 
* een aantal foto’s worden op een speciale manier in zwart/wit of sepia vervaardigd en op een speciale manier afgedrukt. 

10 foto’s ;   zwart/wit   95,--     - sepia 135,-- 

20 foto’s ;   zwart/wit 135,--     - sepia 185,-- 

De gehele reportage;  zwart/wit 230,--     - sepia 320,-- 

 

Reiskostenvergoeding: 
Voor de eerste 50 kilometer berekenen we geen kosten, daarna 0,45 per km. 

       

Extra mogelijkheden: 
Diverse receptiepasse-partouts en receptieplaten en receptie-canvas. 

Bedankkaartjes in vele soorten en vormen. 

Ouderalbums - diverse albums, mapjes en doosjes om de ouders cadeau te geven - 

Inlijstwerk - alle soorten maatwerk mogelijk uit onze eigen lijstenmakerij. 

Informeer vrijblijvend naar diverse  mogelijkheden. 
 

(Prijslijst in euro’s en inclusief BTW  per 1 januari 2020 - eventuele prijswijzigingen voorbehouden.) 


