
Uw fotoalbum LUXE – Lina Heirwegh Fotografie 
 

    

Dit eigentijdse fotoboek onderscheidt zich van de fotoalbums door extra verdikte boekbladen en een bijzondere 
exclusieve covers. Deze professionele fotoalbums worden door onze boekbinder met de hand gemaakt.                                         
Het premium fotoalbum is beschikbaar in de formaten 30x30 en 30x40 cm. 

Trouwalbum covers 

De omslag van uw trouwalbum moet natuurlijk speciaal zijn. Naast het standaard aanbod, bieden wij voor het 
LUXE fotoalbum een aantal bijzondere opties. Hierbij bestaat de omslag uit een combinatie van leer en foto. 
Deze covers zijn beschikbaar in diverse kleuren en materialen. 

        
          Fotocover                       Leer met lasertekst           Linnen met lasertekst 

 

          ALICE                      BLANCHE                 CELINE  

 

        DELPHINE                                   ELODIE 

Standaard inbegrepen: 
Linnen - structuur 
Leer – grof leer 
Fotocover - Suéde 
Lasertekst 
 
 
 
 
Cover leer naar kleurkeuze + foto  
met meerprijs: 
ALICE + €25 
BLANCHE + €25 
CELINE + €25 
DELPHINE + €40 
ELODIE + €40 



Koffer of luxe bewaarbox 

Een professioneel fotoalbum vraagt om een stevige bescherming. Standaard in de prijs inbegrepen zit een luxe 
moderne bewaarbox. De luxe bewaarbox is verkrijgbaar in antraciet en gebroken wit in het formaat 30 x 30 cm en 
formaat 30 x 40 cm. Bij het fotoalbum kunt u ook een bijbehorende zwart- of wit lederen koffer met stoffen 
binnenbekleding bestellen tegen een meerprijs (+ €40).  Kies dus uw eigen stijl voor uw luxe fotoalbum, beiden 
een prima manier om het trouwalbum in op te bergen of om veilig in te vervoeren. 

                   
                                                                  De luxe bewaarbox, standaard inbegrepen 
 
 
 
 
 

                                          
 
                                                                      De zwart of wit lederen koffer als optie 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  
	  
 
 
 
 
 
 
 



Album covers mogeli jkheden 
De cover van uw luxe fotoalbum kunt u zo uitgebreid en persoonlijk maken zoals u wilt. 
Genoeg keuze in materialen, zoals linnen, leer, grof leer, suéde, structuur, of een combinatie van leer met een 
foto. 
Extra luxe is de mogelijkheid om een tekst op een leren of linnen cover te plaatsen door de lasertechniek die we 

gebruiken. Aan u de keuze! 
                                                                        Linnen 

 
                                                                         Leer 

 
                                                                        Suéde 

           
                                                                     Grof leer 

            
 
                                                                     Structuur 

                                    
                                     

	  



Prijsl i jst fotoalbum LUXE – Lina Heirwegh Fotografie 
 

Luxe fotoalbum: 
 
Inbegrepen in de prijs heeft dit album een linnen, leer, suéde, structuur of fotocover, de kleur naar 
keuze, met of zonder lasertekst. Inclusief ontwerpkosten. 
 
Extra mogelijkheden, met meerprijs: 
Foto in combinatie met leer cover, Alice, Blanche en Celine + €25 
Foto als passe-partout in  leder cover, Delphine en Elodie + €40 
Wit of zwart lederen koffer met stoffen binnenbekleding + €40 
 
 
 
 

30 x 30 cm Prijs	   Extra	  pagina’s	  (per	  2)	  
30 pagina’s      + luxe bewaarbox inclusief € 430  
40 pagina’s      + luxe bewaarbox inclusief € 540  

50 pagina’s      + luxe bewaarbox inclusief € 650 +€ 22,00 

60 pagina’s      + luxe bewaarbox inclusief € 750  
 
 

30 x 40 cm Prijs	   Extra	  pagina’s	  (per	  2)	  
30 pagina’s      + luxe bewaarbox inclusief € 490  

40 pagina’s      + luxe bewaarbox inclusief € 600  
50 pagina’s      + luxe bewaarbox inclusief € 725 +€ 23,00 

60 pagina’s      + luxe bewaarbox inclusief € 840  
 
 
 
                                 

	  


