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ALBUMS
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Het bladeren, de scherpte, de diepte, de kleuren - een
album is een beleving, voor jullie en de generaties na
jullie.
 
Ga maar na: als je foto’s van vroeger ziet, bijvoorbeeld
van een huwelijk, dan is de kans groot dat het in de
vorm van een album is. 
 
De afgelopen jaren printen we foto’s helaas een stuk
minder, omdat we denken dat ze toch wel op onze
telefoon of computer staan. Maar eigenlijk kan er
niets op tegen een album. 
 
Letterlijk de herinnering in je handen hebben. 
 
Ik bestel mijn albums het Portugese DreambooksPro.
Zuid-Europese landen als Portugal en Italië staan
bekend om hun expertise en kwaliteit als het gaat om
het maken van fotoboeken. DreambooksPro is een
bedrijf dat al meer dan veertig jaar albums maakt. Die
kennis en ervaring is voelbaar in ieder album dat ik
geleverd krijg. 
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Een album heeft in de basis 80 foto’s en
is leverbaar in verschillende formaten en
met verschillende papiersoorten.
 
De cover van het album bestaat uit
linnen, kunstleer, velvet of leer.
 
De tarieven die hieronder genoemd
staan, zijn voor een album inclusief box. 
 
Embossing, UV-print of lasergravure
behoren tot de mogelijkheden. Daar zijn
geen extra kosten aan verbonden.
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INVESTERING
30 x 25 centimeter, mat papier

40 x 30 centimeter, mat papier

38 x 25 centimeter, press papier (coffee table book)

40 x 30 centimeter, Hahnemühle fine-art papier

Embossing, met of zonder folie

UV-print

Laser

550 550 600 10

750 750 800 10

500 500 525 2,50

900 900 950 10

+ + +

+

- + +

++

linnen,
kunstleer

velvet leer
prijs per

extra foto
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OUDERALBUMS De albums kunnen worden geleverd met
bijpassende ouderalbums. 
Deze albums zijn een exacte replica van
het originele album, maar dan in een
kleiner formaat. Veel bruidsparen geven
deze albums cadeau aan hun ouders,
maar bijvoorbeeld ook aan getuigen. 
De albums hebben dezelfde cover als het
grote album, maar het is ook mogelijk
om dit album met softcover te bestellen.
Ouderalbums zijn leverbaar in twee
formaten:
 
25x20 centimeter: Deze zijn leverbaar
voor €200,- per stuk, of €350,- voor 2
stuks.
 
20x15 centimeter: Deze zijn leverbaar
voor €125,- per stuk, of €200,- voor 2
stuks.



HOE WERKT HET?BESTELLING
Laat me weten dat jullie een album willen bestellen. Dit kan bij jullie
boeking, maar ook op een later moment besloten worden.  Daarvoor heb ik
een speciale pagina waar jullie alle album specificaties in aangeven. 
 
ONTWERP
Jullie mogen jullie favoriete foto's doorgeven voor het album. 
Selecteer in de gallery (of mail de bestandsnummers) de foto's die jullie
graag terug willen zien in jullie album. 
80 foto's zijn standaard inbegrepen, extra foto's zijn €10,- per foto. 
 
FEEDBACK
Jullie ontvangen het voorgestelde ontwerp  digitaal en kunnen daar
opmerkingen op geven. 
 
FINALE VERSIE
Jullie ontvangen vervolgens een finale versie van het ontwerp. 
 
GOEDKEURING
Na de definitieve goedkeuring van het album, wordt eventueel nog een
factuur verstuurd voor de extra's. Zoals een upgrade naar een leren cover,
extra foto's, ouderalbums. Als dat allemaal is gedaan, wordt het
albumontwerp naar de leverancier verstuurd en wordt jullie album met de
hand gemaakt. Na 4-5 weken is jullie album écht klaar. 
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COVEROPTIES LINNEN EN VELVET 

Groen linnen Aqua groen linnen Beige linnen Lichtgrijs linnen Donkergrijs linnen Naturel linnen

Naturel bruin linnen Naturel zwart linnen Niquel velvet Groen velvet Terracotta velvet Blauw velvet
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COVEROPTIES (KUNST)LEER

Creme leer Cognac leer Bruin leer Zwart leer Blauw leer Groen leer

Zwart kunstleer Blauw kunstleer Zilver kunstleer Grijs kunstleer Goud kunstleer Rosé kunstleer
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CONTACT

BEST MAN WEDDINGS 
 

JESSE VAN KALMTHOUT
 

www.bestmanweddings.nl
jesse@bestmanweddings.nl

 

http://www.leonardwalpot.nl/

