
Uw fotoalbum  - Lina Heirwegh Fotografie 
 

						 	
	
U heeft vele mogelijkheden hoe het huwelijksalbum er moet uitzien.  Het album is van hoge kwaliteit, op echt 
fotopapier en standaard vlakliggend. Zo krijgt u  vlakliggende pagina's zonder lelijke vouwen of naden.   
Uw album wordt op echt fotopapier afgedrukt. Dat wil zeggen dat we uw album niet printen met een digitale 
drukpers, maar belichten op fotochemisch papier. Dit levert de meeste heldere en levendige kleuren op. 

 U kunt kiezen uit drie varianten fotopapier voor het maken van uw fotoalbum: 

• Fujicolor HD Lustre Album Papier: Subtiel zijdeglans papier, zeer fijne oppervlaktestructuur, 
weinig gevoelig voor vingerafdrukken, wordt ook wel 'zijdeglans' of 'mat' genoemd. Geschikt voor alle 
soorten foto's. 

• Fujicolor HD Glossy Album Paper: Hoogglanzend papier, voor een nog briljantere uitstraling, 
levendige en grotere kleurruimte, helderder wit en dieper zwart. Heel goed voor kleurrijke foto's zoals 
een vakantiealbum of architectuur.  

• Fujicolor Velvet Album Paper (FineArt-look):  Super mat papier met een zacht en diep mat effect 
en een fluweel gladde structuur: het papier toont geen enkele reflectie. Let op, kleuren worden minder 
intens, zachter en subtieler weergegeven. Heel geschikt voor wat zachtere foto thema's zoals een 
trouwdag, newborn of art. 

 
De zogenaamde lay-flat binding zorgt ervoor dat uw linker en rechterpagina één geheel vormen. Uw foto’s 
worden niet lelijk onderbroken door een vouw of naad, zoals u vaak bij andere aanbieders ziet, maar uw fotoboek 
valt helemaal vlak open. 
 

                          
 
 
 
 
 
 
 



Het fotoalbum heeft standaard een linnen cover (zie voorbeelden bovenaan). De cover is extra gecoat waardoor 
zowel de kaft als uw boekwerk extra beschermd zijn. Of kies voor een lederen kaft  in zwart of wit. U kan ook uw 
favoriete foto laten printen op de omslag. Dit kan op echt fotopapier of geprint op een witte linnenstructuur. Of 
kies voor een lasertekst op de kaft. In onderstaande voorbeelden ziet u voorbeeldteksten. Dit is de kleur in 
combinatie met het materiaal; lettertypes en grootte kunnen naar wens ingesteld worden. Let wel op, als er geen 
tekst in het materiaal staat, is dit NIET mogelijk om te laten laseren. (Er zijn 2 nieuwe kleuren, zie laatste pagina) 

 
 

Om uw fotoalbum nog completer te maken, hebben wij ook een (luxe) bewaarbox. Deze bewaarbox is zowel een 
elegante geschenkverpakking als een mooie manier om uw fotoalbum of premium fotoalbum in te 
bewaren. Voorzien al dan niet van een fijne schuimlaag. 

    

De (luxe) bewaarbox is verkrijgbaar in antraciet en gebroken wit en is geschikt voor de albums in de formaten 
30x30 en 30x45. Deze box geeft niet alleen een bijzonder elegante uitstraling aan het product, maar biedt ook 
extra bescherming aan het fotoalbum. Wanneer u de doos opent, ziet u direct het fotoalbum liggend in een luxe 
fijne schuimlaag. Door de kleine discrete inkeping aan de rand van het schuim, kunt u het album gemakkelijk uit 
de box halen. (inbegrepen in de prijs bij het album 30x30 en 30x45) 



Prijsl i jst fotoalbums – Lina Heirwegh Fotografie 
Fotoalbums in klein formaat: 
 
Standaard heeft dit album een linnen cover in de kleur naar keuze. Inclusief ontwerpkosten. 
Extra mogelijkheden, met meerprijs: 
Hardcover met foto + €15 
Foto op wit linnen cover (canvaslook)+ €20 
Leder cover zwart of wit: + €15 
Lasertekst op cover +€ 20 

	
15 x 15 cm of 15 x 20 cm HD	lustre	 Glossy	of	

Velvet	
Extra	pagina’s	(per	2)	

12 pagina’s € 70 € 80 +€ 10 
24 pagina’s € 130 € 140 +€ 10 

	
Fotoalbums in groter formaat: 
 
Standaard heeft dit album een linnen cover in de kleur naar keuze. Inclusief ontwerpkosten. 
Extra mogelijkheden, met meerprijs: 
Hardcover met foto + €15 
Foto op wit linnen cover (canvaslook)+ €20 
Lasertekst op cover +€ 25 
Leder cover zwart of wit: + €15 
 
20 x 20 cm HD	lustre	 Glossy	of	

Velvet	
Extra	pagina’s	(per	2)	

24 pagina’s € 160 € 170 +€ 11,50 
40 pagina’s € 250 € 265 +€ 11,50 
60 pagina’s € 365 € 380  
 
Bij aankoop van een huwelijksalbum 30 x 30 cm, kan je voor de ouders een exacte kleinere kopie laten 
afdrukken in dit formaat (20 x 20 cm) aan een lagere prijs . 
24 pagina’s = €90 /40 pagina’s = €140 / 60p = €195 
 
20 x 30 cm HD	lustre	 Glossy	of	

Velvet	
Extra	pagina’s	(per	2)	

24 pagina’s € 190 € 200 +€ 14,00 
40 pagina’s € 300 € 315  

60 pagina’s € 435 € 455  
 
30 x 30 cm HD	lustre	 Glossy	of	

Velvet	
Extra	pagina’s	(per	2)	

24 pagina’s      + bewaarbox inclusief € 250 € 260 +€ 16,00 
40 pagina’s      + bewaarbox inclusief € 380 € 395  
60 pagina’s      + bewaarbox inclusief € 550 € 575  
 
30 x 45 cm HD	lustre	 Glossy	of	

Velvet	
Extra	pagina’s	(per	2)	

24 pagina’s      + bewaarbox inclusief € 265 € 275 +€ 17,00 
40 pagina’s      + bewaarbox inclusief € 400 € 415  
60 pagina’s      + bewaarbox inclusief € 575 € 600  



Nieuw : Uw namen in embossing op de cover 
 
Naast uw naam in lasertekst is er nu ook embossing mogelijk.  
Embossing zorgt voor hoogteverschillen in materiaal van uw coverkeuze.  
De tekst ligt voelbaar in het materiaal en dit effect kan desgewenst geaccentueerd worden met 
verschillende kleuren folie: zwart, wit, zilver of goud. 
Dit zorgt voor een luxe uitstraling en maakt het album af.  
De tekst wordt in hoofdletters geplaatst in het midden van de cover en je kan kiezen uit 1, 2 of 3 
regels met maximaal 16 karakters per regel.  
 
Prijs zonder foliedruk (grijs linnen voorbeeld): 
1 regel + €17,50 
2 regels + €20 
3 regels + €25 
Uw regels in foliedruk in goud, wit, zwart of zilver + €5 
 
 

        
 

        
 
 
 
 
 
 
 



Extra optie voor uw bewaarbox 
 
Een op maat gemaakte bewaarbox, bijpassend bij  het fotoalbum 
 

Deze bewaarbox is beschikbaar voor alle formaten bij uw fotoalbum. U kiest hierbij zelf de kleur en het 
materiaal, mag gelijk zijn aan dat van het fotoalbum, maar kan ook afwijkend hiervan. De bewaarbox 
wordt afgewerkt met een zwart doosje van stevig karton, met mooi afgeschuinde randjes zodat de 
deksel er mooi invalt en een zwart lintje, deze is extra stevig gemaakt. Ideaal om het album zo uit de 
box te halen. 

Prijs bewaarbox op maat: 

15x15 en 15x20 = €25 
20x20 en 20x30 = €27,50 
30x30 en 30x45 = €30

 

Niewe kleuren linnen voor 2019: 

 

 


