
Prijslijst afwerkingen 

 

 

 

 

1. Inviduele foto’s, posters en canvassen:  

Prijzen vermeld op website, klikken op het ‘winkel-icoontje’ onder de foto in het online album. 

Bij alle prints, posters, canvassen, etc. wordt de foto eerst nog eens grondig een tweede keer 
bewerkt, om de foto volledig klaar te maken voor een perfecte print. Het papier, canvas, of ander 
materiaal, wordt met zorg uitgekozen. Ik werk steeds met het zwaarste papier (300gm/m2) en de 
beste materialen, niet vergelijkbaar met wat de er bij de typische webshop wordt gebruikt. Alles 
tot A1 formaat wordt in huis geprint, voor grotere formaten werk ik samen met een 
professioneel, erkend fotolab. 

 

2. Geboortekaartjes, doopkaartjes, bedankingskaartjes: €105 voor 40 kaartjes 

- Vierkant 13 x 13 cm -  gevouwen 
- Foto vooraan naar keuze 
- Binnenkant foto’s of tekst naar keuze 
- Extra stevig 350g/m2 mat of hoogglans papier 
- Afgewerkt UV laag voor extra vingerafdrukbestendigheid 
- Met evenloppen 
- Per 10 extra stuks: €20 

 

3. Fotokalender: €55 
- A6 formaat (10,5 x 15cm) 
- In kleur 
- 15 bladzijdes (met of zonder maandtelling, zoals 

gewenst) 
- Stevige 350g/m2 glanzend kartonpapier 
- Vanaf 5 kalenders (zelfde ontwerp): €20 per kalender 

 

 

4. Albums 
Een selectie van foto’s, door mezelf of door jou geselecteerd, in een mooi en professioneel 
afgewerkt album. Als je de foto’s zelf wilt selecteren, kan je dit doen door in je online-album op 
elke foto die je wilt op het ‘hart-icoontje’ te drukken. Op die manier maak je een lijstje van foto’s 
die je in je album wilt. Als ik zelf mag kiezen (vind ik ook leuk!) zorg ik dat er wat variatie inzit en 
dat het album een mooi geheel vormt. Aan jou de keuze!  
 

Vanaf 5 drukken van hetzelfde album: €20 (of meer) reductie per album (omdat de design kost 
maar 1 keer nodig is en daarna meerdere keer hetzelfde kan gedrukt worden). Deze korting geldt 
bij alle albums behalve het Mini album, omdat dit met de hand uitgesneden en gebundeld wordt. 



Alle albums worden gemaakt met stevig, topkwaliteit 200g/m2 papier en bedrukt met 
hoogwaardige inkt waardoor kleuren ook na tientallen jaren nog steeds erg levendig zijn. 

 

Formaat:  

- Mini album (10 x 14cm): €65 
o 20 bladzijdes inclusief cover, meerdere foto’s per bladzijde mogelijk indien gewenst 
o Glanzend papier – kleur of zwart-wit foto’s 
o Zachte kaft  
o Vast aantal bladzijden 

 
- A6 (10,5 x 14,8cm) zachte cover album : Vanaf €80 –  

o 40 bladzijdes inclusief cover, meerdere foto’s per bladzijde mogelijk indien gewenst 
o Hoogglanzend of mat fotopapier, zoals gewenst – kleur of zwart-wit foto’s 
o Zachte kaft 
o Voor een extra pagina (voor en achterzijde): €2 
o 5 of meer van deze albums voor €50 per album in plaats van €80 

 
- A5 (14.8 x 21cm) zachte cover album : Vanaf €100 –  

o 76 bladzijdes inclusief cover, meerdere foto’s per bladzijde mogelijk indien gewenst 
o Hoogglanzend of mat fotopapier, zoals gewenst – kleur of zwart-wit foto’s 
o Zachte kaft 
o Voor een extra pagina (voor en achterzijde): €2 
o 5 of meer van deze albums (zelfde ontwerp)  voor €55 per album in plaats van €100 

 
- A5 (14,8 x 21cm) harde cover album : Vanaf €115 –  

o 76 bladzijdes inclusief cover, meerdere foto’s per bladzijde mogelijk indien gewenst 
o Hoogglanzend of mat fotopapier, zoals gewenst – kleur of zwart-wit foto’s 
o Harde stevige kaft 
o Voor een extra pagina (voor en achterzijde): €2 
o 5 of meer van deze albums (zelfde ontwerp) voor €65 per album in plaats van €115 

 
- Vierkant (21 x 21cm) zachte cover album : Vanaf €125 –  

o 76 bladzijdes inclusief cover, meerdere foto’s per bladzijde mogelijk indien gewenst 
o Hoogglanzend of mat fotopapier, zoals gewenst – kleur of zwart-wit foto’s 
o Zachte kaft  
o Voor een extra pagina (voor en achterzijde): €2 
o 5 of meer van deze albums (zelfde ontwerp)  voor €70 per album in plaats van €125 

 

- Vierkant (21 x 21cm) harde cover album : Vanaf €140 –  
o 76 bladzijdes inclusief cover, meerdere foto’s per bladzijde mogelijk indien gewenst 
o Hoogglanzend of mat fotopapier, zoals gewenst – kleur of zwart-wit foto’s 
o Harde stevige kaft 
o Voor een extra pagina (voor en achterzijde): €2 
o 5 of meer van deze albums (zelfde ontwerp)  voor €80 per album in plaats van €140 

 
- A4 (21x 29cm) zachte cover album : Vanaf €155 –  

o 80 bladzijdes inclusief cover, meerdere foto’s per bladzijde mogelijk indien gewenst 



o Hoogglanzend of mat fotopapier, zoals gewenst – kleur of zwart-wit foto’s 
o Zachte kaft 
o Voor een extra pagina (voor en achterzijde): €3 
o 5 of meer van deze albums (zelfde ontwerp)  voor €90 per album in plaats van €155 

 
- A4 (21 x 29cm) harde cover album : Vanaf €170 –  

o 80 bladzijdes inclusief cover, meerdere foto’s per bladzijde mogelijk indien gewenst 
o Hoogglanzend of mat fotopapier, zoals gewenst – kleur of zwart-wit foto’s 
o Harde stevige kaft 
o Voor een extra pagina (voor en achterzijde): €3 
o 5 of meer van deze albums (zelfde ontwerp) voor €100 per album in plaats van €170 

 
 
 
 

Indien gewenst kunnen er na overleg ook albums met speciale maten, hierboven niet vermeld, gemaakt 
worden. 
 

5. Afdrukken  

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Canvassen 



 

           


