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Fotoalbum voor huwelijk: 

 

GOLD 
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Het Golden album is het neusje van de zalm! Dé topper binnen het aanbod van albums voor 

huwelijken. Naast de uitmuntende kwaliteit zijn er ook heel wat mogelijkheden en opties! 

Om het jullie gemakkelijker te maken, hebben wij een standaardalbum samengesteld om U 

tegen te zeggen...Wie voor deze reeks kiest, komt best eens langs om alles te bespreken 

(keuze cover, kwaliteit pagina’s, box,…) 

Kostprijs: 500 euro, inclusief btw 

Actieprijs: 450 euro, incl btw 

Eigenschappen: 

- Aantal bladzijden: 36 

Dit album is uit te breiden met meerdere pagina’s tegen meerprijs 

- Dikte bladzijden: 800 g/m² 

- Formaat album: 30 cm op 30 cm 

- Fotopapier: silk (topkwaliteit) 

- Afgeronde hoeken zijn een streling voor het oog! 

- Aan te bevelen foto’s: max 100 

- Lay flat binding (de plooi in het midden is minimaal waardoor het niet stoort om 

foto’s te laten doorlopen over beide pagina’s) 

- Cover: de keuze van de cover is heel uitgebreid. De cover kan in eco-leder of linnen, 

in combinatie met een foto op acryl. Dit kan zowel een grote foto zijn die bijna de 

ganse voorkant van de cover bedekt of een kleinere foto.  

- De binnenzijde van de cover kan in wit, ecru of zwart 

- Het album zit in een box op maat, in dezelfde lijn als de cover. Ook hier dus heel wat 

mogelijkheden! 

 

Opties: Extra pagina’s aan 20 € per dubbele bladzijde  
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TOPPROMOTIE: 1 + 2  

 

1 album 30 cm op 30 cm met box (normale prijs 500 euro) 

+ 

2 albums 20 cm op 20 cm met box (normale prijs per stuk 225 euro) 

 

Normale prijs: 950 euro - Nu voor slechts 800 euro! 

 

Deze actie geldt voor trouwalbums met hetzelfde ontwerp… Als bruidspaar is een 

trouwalbum een heel leuk item, maar dit geldt ook voor de ouders… Soms zijn bruidsparen 

ook op zoek naar een passend en blijvend geschenk om de ouders te bedanken voor al het 

geen ze voor hen deden… Een boeket bloemen, een fles wijn,… allemaal leuke geschenkjes, 

maar met dit promopakket is een album als geschenk ook betaalbaar! 

De normale prijs van een bijbesteld album van 20 x 20 cm is 225 euro. Een korting van maar 

liefst 150 euro… 

Wanneer er nog extra kleinere albums bovenop dit pakket gewenst zijn, kan je deze ook 

bekomen aan de actieprijs van 175 euro per stuk! 

Let op: de albums dienen identiek te zijn – zelfde ontwerp, zelfde materialen, zelfde 

fotokeuzes… 

 


