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De mooiste dag van jullie leven vastleggen in een mooie 

fotoreportage. Het is een kunst om net op HET juiste moment op de 
goede plaats te zijn en het gevoel van die dag uit te drukken in een 

reportage. Met veel plezier verzamel ik deze momenten en bundel ze 
in een album waar jullie mooie dag een tastbare blijvende herinnering 
vormt. Voor mogelijkheden en prijsafspraken graag contact opnemen. 

Gezien de vele variabele mogelijkheden kunnen we een pakket 
samenstellen om jullie dag vast te leggen. 

 

Prijsindicatie bij boekingen v.a. 1 januari 2019 

 

Basispakket € 575,00 
 

 Bruidsreportage 1,00 uur shooten op locatie 

 De ceremonie 

 Aansnijden van de bruidstaart en toast 
 

Wat krijg je? 

 c.a. 5,00 uur fotografie op jullie dag 

 inclusief bewerking van de gemaakte foto’s 

 175 foto’s op USB aangeleverd 

 Kilometers in een straal van 15km rondom Volkel inbegrepen 
 Een kennismakingsgesprek vooraf bij u thuis 

 
Extra opties? 

 De foto’s gebundeld in een album zie prijzen op de laatste pagina 

 Afdrukken zijn na te bestellen 

 Uurtjes extra bijboeken? Dat kan altijd. 

 Second shooter erbij? Die mogelijkheid is er 
 



 

Complete dag € 1075,00 
 

 Aankleden van zowel bruid als bruidegom in de ochtend 

 Bruidsreportage 1,25 uur shooten op locatie 

 De ceremonie 

 Aansnijden van de bruidstaart en toast 

 Borrel met de daggasten + foto’s met daggasten 
 

Wat krijg je? 

 c.a. 10,00 uur fotografie op jullie dag 

 inclusief bewerking van de gemaakte foto’s 

 375 foto’s op USB aangeleverd 

 Kilometers in een straal van 15km rondom Volkel inbegrepen 
 Een kennismakingsgesprek vooraf bij u thuis 

 
Extra opties? 

 De foto’s gebundeld in een album zie prijzen op de laatste pagina 

 Afdrukken zijn na te bestellen 

 Uurtjes extra bijboeken? Dat kan altijd. 

 Second shooter erbij? Die mogelijkheid is er 
 

 

 

Complete dag & avond € 1275,00 
 

 Aankleden van zowel bruid als bruidegom in de ochtend 

 Bruidsreportage 1,25 uur shooten op locatie 

 De ceremonie 

 Aansnijden van de bruidstaart en toast 

 Borrel met de daggasten + foto’s met daggasten 

 Aanvang diner 

 2 uur fotografie op de feestavond vanaf ‘openingsdans’ 
 

Wat krijg je? 

 c.a. 13,00 uur fotografie op jullie dag 

 inclusief bewerking van de gemaakte foto’s 

 475 foto’s op USB aangeleverd 

 Kilometers zijn inbegrepen 
 Een kennismakingsgesprek vooraf bij u thuis 

 

Extra opties? 

 De foto’s gebundeld in een album zie prijzen op de laatste pagina 

 Afdrukken zijn na te bestellen 

 Uurtjes extra bijboeken? Dat kan altijd. 

 Second shooter erbij? Die mogelijkheid is er 
 



 

Royal wedding pakket € 1675,00 
 

 Aankleden van zowel bruid als bruidegom in de ochtend 

 Bruidsreportage 1,25 uur shooten op locatie 

 De ceremonie 

 Aansnijden van de bruidstaart en toast 

 Borrel met de daggasten + foto’s met daggasten 

 Aanvang diner 

 2 uur fotografie op de feestavond vanaf ‘openingsdans’ 
 

Wat krijg je? 
 c.a. 13,00 uur fotografie op jullie dag 

 inclusief bewerking van de gemaakte foto’s 

 475 foto’s op USB aangeleverd 

 Kilometers zijn inbegrepen 

 Een kennismakingsgesprek vooraf bij u thuis 

 Een luxe uitgevoerd Royal album met foto uitsnede aan de voorzijde in linnen, 
leer of suède uitgevoerd. 35 pagina’s die met zorg en kwaliteit zijn samengesteld 
om een blijvende herinnering te vormen aan deze speciale dag van jullie samen. 
Het album wordt geleverd in een luxe bewaardoos welke het album beschermd 

door de jaren heen en veilig opgeborgen kan worden. 
 

 

 

 

Mocht je nog op zoek zijn naar meer variatie of meer mogelijkheden? Stuur ons dan even 

een e-mail en dan gaan we samen kijken hoe we jullie wensen het beste in kunnen vullen. 

L-Designphotography@outlook.com 

 

 

 

 

Voor albums?  Bekijk de volgende pagina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Trouwalbums 

 
Album ‘ Pure’ 

 30 pagina’s van 1,5 mm dik 

 Uitgevoerd in een linnen of lederen kaft 

 Bewerking en samenstellen inbegrepen 

 Eventueel een bewaardoos voor het album tegen een meerprijs van € 19,95. 

 

€ 194,95 

 

 

 

 



 

 

Album ‘ Elegant’ 

 35 pagina’s van 1,5 mm dik 

 Uitgevoerd in een linnen of lederen kaft met namen op de voorzijde ingegraveerd. 

 Bewerking en samenstellen inbegrepen 

Eventueel een bewaardoos voor het album tegen een meerprijs van € 19,95 

 

€ 274,95 

 

Album ‘ Luxury’ 

 30 pagina’s van 2 mm dik 

 Uitgevoerd in een linnen, suède of lederen kaft met jullie namen in gegraveerd. 

 Bewerking en samenstellen inbegrepen 

Eventueel een bewaardoos voor het album tegen een meerprijs van € 19,95 

 

€ 374,95 

 

 

 

 



    

Album ‘ Royal’ 

 35 pagina’s van 2 mm dik 

 Uitgevoerd in een linnen of lederen kaft 

 Bewerking en samenstellen inbegrepen 

Eventueel een bewaardoos voor het album tegen een meerprijs van € 19,95 

 

€ 544,95 

 
Alle pagina’s in onze trouwalbum worden plat ingewoven, dit wil zeggen dat wanneer je 

het album openslaat iedere twee pagina’s naast elkaar komen te liggen als een recht 

vlakke grote pagina zodat het album mooi ingedeeld wordt met wat extra grote foto’s. 

 

 
 


