
 ALBUM
HUWELIJK
Jouw dag omzetten in een tastbaar

exemplaar?

 

Het kan met keuze uit maar liefst 3 soorten

albums van 30x30!

laurabrikephotography@gmail.com - www.laurabrikephotography.com - 

JournalLinnenBuckram

Basis - € 315

Luxe - € 385 

Inclusief bij beide formules 

Extra's cover

Kleuren

       24 pagina’s 

       min. 35 foto’s – max. 50 

       40 pagina’s

       min. 75 foto’s – max. 100 

       mat / glanzend

       kleur omslag - eigen keuze kleur    

       binnenkant - zwart / wit / geen

       + € 30 = tekst (kleur) - stempel

       + € 30 = tekst (kleur) - UV print 

       + € 23 = tweede regel tekst    

       + € 15 = satijnen lintje  

NOTA: Deze album kan je ook met

foto op de voorkant bestellen. Dan is

er geen tekst mogelijk. 

      

Basis - € 315

Luxe - € 385 

Inclusief bij beide formules 

Extra's cover

Kleuren

       24 pagina’s 

       min. 35 foto’s – max. 50 

       40 pagina’s

       min. 75 foto’s – max. 100 

       mat / glanzend

       kleur omslag - eigen keuze kleur    

       binnenkant - zwart / wit / geen

       + € 30 = tekst (kleur) - UV print         

       + € 15 = satijnen lintje  

NOTA: Deze album kan je ook met

foto op de voorkant bestellen. Dan is

er geen tekst mogelijk. 

      

Basis - € 375

Luxe - € 445

Inclusief bij beide formules 

Kleuren

       24 pagina’s 

       min. 35 foto’s – max. 50 

       40 pagina’s

       min. 75 foto’s – max. 100 

       mat / glanzend

       kleur omslag - eigen keuze kleur    

       binnenkant - zwart / wit / geen
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BEWAARDOOS
Bewaar je album in een stevige, mooie

houten opbergdoos.

laurabrikephotography@gmail.com - www.laurabrikephotography.com - 

Houten bewaardoos - € 75
Het bestelde album kan ook afgeleverd worden met een houten opbergdoos met als sluiting een glazen plaat. 

De kleur van het hout kan je kiezen uit onderstaande kleuren.
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Gravure op de bewaardoos - € 25
Een gravure (UV-print) is ook mogelijk in het glas van de doos (Bv.: naam & naam). 

Dit is altijd in het wit.



BESTELLEN?
Ben je overtuigd en wil je graag bestellen?

Lees dan zeker nog even de praktische

kant na op deze pagina!

laurabrikephotography@gmail.com - www.laurabrikephotography.com - 

HOE BESTELLEN

Per mail

Geef je voorkeuren door per mail aan de hand van de vorige pagina's met opties. Ik zet jullie foto’s in 

een online galerij waar jullie je favorieten uit kunnen kiezen die in het album mogen komen.

Betalen

Na het plaatsen van jullie bestelling, zullen jullie van mij de prijs voor jullie bestelling ontvangen per mail. 

Gelieve dit bedrag binnen de 14 dagen na bestelling over te schrijven. Pas als het bedrag ontvangen is, 

start ik aan jullie album. 

Vooraleer ik bestel, stuur ik jullie een online galerij met foto’s van de pagina’s en kunnen jullie feedback 

geven.

Verwerking

Houd er rekening mee dat de wachttijd ± 1 maand is. De leverancier bevindt zich niet in België, vandaar

dat dit wel even kan duren.

Geloof me: de kwaliteit is het wachten meer dan waard!

AFHALEN - LEVEREN

Afhalen

Eens ik jullie album thuis heb aangekregen, zijn jullie altijd welkom om deze te komen afhalen!

Leveren

Mits een extra toeslag van € 7 kan het album bij jullie thuis geleverd worden per post.

Indien jullie binnen een straal van 15km wonen van Ham, kan ik het ook zelf komen afleveren bij jullie.

VRAGEN?


