
Fotoalbums
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Een persoonlijk ontwerp en tastbaar item  
met jullie favoriete foto’s. 



Het is zonde om 
jullie mooiste 
herinneringen 

aan fantastische 
momenten 

verloren te laten 
gaan op de 

harde schijf van 
jullie computer.  

Toch?



Jullie huwelijksdag is intussen 
voorbij, jullie kledij netjes 

opgeborgen en het 
huwelijksboeket is intussen 

aan het drogen.  
 

Hebben jullie samen met 
familie & vrienden al wat 

kunnen nagenieten van jullie 
bijzondere huwelijksdag mede 

dankzij jullie trouwfoto’s? 

Hebben jullie de video met de 
hoogtepunten van jullie 
huwelijksdag intussen al 

meermaals bekeken?



Ik hoopte al dat jullie op deze vragen JA! hebben geantwoord.  
 

Dit is het ideale moment waarop jullie binnenkort op een nieuwe, 
verfrissende & bijzondere manier zullen kunnen terugblikken op 
jullie fantastische huwelijksdag.  
 

Foto’s die warme gevoelens & bijzondere momenten levendig 
houden zullen een zekerheid en houvast blijven doorheen jullie 
leven samen.  
 

Ik vind niets zo bijzonder dan thuis op zoek te gaan naar oude foto-
albums en terug te grijpen naar herinneringen van vroeger. 
Momenten die ik mij intussen niet helder voor de geest kan halen. 
De belangrijkste foto’s voor mij zijn onder andere de foto’s van 
mezelf als kind met mijn grootouders die inmiddels zijn overleden. 
Het zijn juist deze beelden die mijn herinneringen aan hen levendig 
houden.



Dankzij jullie huwelijksalbum, 

kunnen jullie al deze bijzondere 

herinneringen oprakelen tijdens 

kleine onverwachte momenten:  

een verjaardag, een 

vriendenbezoek, een babyborrel, 

een familiediner, kerstmis,… of 

elke andere bijeenkomst met jullie 

geliefden. 

Een album uit jullie kast halen is 

natuurlijk veel eenvoudiger dan 

digitale bestanden op een harde 

schijf te gaan opzoeken. Of op 

zoek te gaan naar die leuke USB in 

een vergeten lade gevuld met stof.  



Daarnaast is het ook heel fijn om aan 
de mensen die niet aanwezig konden 
zijn op jullie huwelijksdag jullie 
foto’s achteraf te kunnen tonen.  

En dit op een verhalende, 
doordachte & chronologische wijze 
alsof ze er die dag zelf effectief bij 
waren.  

Jullie verhaal dat dankzij een 
huwelijksalbum lang na afloop van 
deze dag, verder verteld zal worden 
aan toekomstige kinderen en voor 
generaties lang.

white collection



Wij willen album!  

Wat nu?

Volg deze vijf eenvoudige stappen om jullie 
album zo snel mogelijk in ontvangst te kunnen 

nemen.

1. You want it!  
2. Sit back, relax & enjoy!  

3. Time for feedback  
4. Check it out!  

5. Approve



1. You want it!  

Jullie taak is heel simpel:  
stuur mij gewoon een mailtje om 

te bevestigen dat jullie een 
album willen bestellen.  

Vervolgens bezorg ik jullie een 
voorschotfactuur voor de 

aanbetaling van het basisbedrag 
€ 475



Van zodra ik jullie betaling heb 

ontvangen, begin ik met het 

ontwerpen van jullie album.  

Jullie hoeven mij nog geen lijstje te 

sturen met jullie favoriete foto’s.  

Let me do the hard work!  

Ik hou sowieso rekening met alle 

mooie momenten, details en de 

belangrijkste personen.  

De foto’s kunnen later nog 

aangepast worden, dus voorlopig 

kunnen jullie gewoon genieten van 

de zeeën van tijd die jullie uitsparen 

door zelf je hoofd niet meer te 

moeten breken over het maken van 

een trouwalbum! 

2. Sit back, relax & enjoy!  

uv printing



3. Time for feedback 

Hoewel ik de foto’s voor jullie album zorgvuldig uitkies, kan het natuurlijk altijd zijn dat jullie 

alsnog foto X willen wisselen met foto Y. Geen probleem! Alle opmerkingen tijdens dit Skype-

gesprek zijn meer dan welkom. Ik wil dat jullie voor de rest van jullie leven trots zijn op dit 

album! Aarzel dus niet om jullie bedenkingen met mij te delen. 

 

Het kan gebeuren dat mijn ontwerp uit meer dan 30 pagina’s bestaat (in het geval van een 

lange dag, een heel fotogeniek feest of een combinatie van beide). In dit geval geef ik jullie 

meteen de prijs voor de extra pagina’s. Jullie kunnen altijd pagina’s verwijderen om terug te 

keren naar de originele basisprijs, of iets daar tussenin. Samen bekijken we wat het beste is! 

• Binnen ongeveer 4 weken 
ontvangen jullie van mij een 
eerste ontwerp. We plannen 
meteen een Skype-gesprek in om 
samen de lay-out van jullie album 
te overlopen.



4. Check it out!  

Na ons Skype-gesprek ga ik opnieuw 
aan de slag met jullie feedback en 
laat ik jullie binnen de twee weken 

het nieuwe ontwerp zien.



5. Approve

Na jullie finale & schriftelijke goedkeuring gaat het album in druk.  

Nog 5 à 7 weken geduld en voor jullie het weten zijn jullie de trotse 

eigenaars van jullie prachtige persoonlijke, exclusieve en professionele 

huwelijksalbum.
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WHITE COLLECTION

35x35 - 48 pagina’s - € 625  
30x30 - 30 pagina’s - € 550  
25x25 - 30 pagina’s - € 475  

CONTEMPORARY COLLECTION

35x35 - 48 pagina’s - € 700  
30x30 - 30 pagina’s - € 625  
25x25 - 30 pagina’s - € 550  

100% linnen cover 
UV bedrukking cover: naam + datum 

Lay-flat album  
FineArt fotopapier met matte afwerking 

 

Micro leather / Metal micro leather 
coating 

UV bedrukking cover: naam + datum 
Lay-flat album  

FineArt fotopapier met matte afwerking 
 

Bij lay-flat albums worden foto’s afgedrukt over twee pagina’s heen, doorlopend zonder breuklijn.



UPGRADES

Extra pagina’s tot 30x30: € 10 / pagina  

Extra pagina’s tot 35x35: € 12 / pagina  

Beschermende opbergdoos: € 50  



WHITE COLLECTION

15x15

25x25
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PARENT ALBUMS

ONE HAPPY PARENT  
1 parent album - 20x20 - 30 pagina’s - € 150  

extra pagina’s - € 3 / pagina 
upgrade naar 25 x 25 cm / €  50

Verras jullie ouders of grootouders met 

hun eigen versie van jullie trouwalbum! 

Het ontwerp en de kwaliteit blijven 

dezelfde, enkel het formaat verschilt.

Bedanken jullie ook graag jullie getuigen? 

De parent albums zijn bij te bestellen in 

veelvouden van 2!  

#happywitnesses

TWO HAPPY PARENTS 
2 parent albums - 20x20 - 30 pagina’s - € 200  

2x extra pagina’s - € 4 / pagina 
2x upgrade naar 25 x 25 cm / €  75



Alle albums worden met de hand gemaakt in Portugal door 
mensen die werken onder eerlijke omstandigheden. De 
verzending duurt wat langer dan gemiddeld, omdat ik er samen 
met mijn leverancier bewust voor kies om de albums niet te 
laten opsturen per vliegtuig.  

Alle prijzen zijn inclusief ontwerp, Skype gesprek, opvolgen 
bestelling, drukwerk & BTW (6%).  

SUSTAINABLE SIDENOTE



Mochten jullie nog verdere vragen 

hebben, een album willen bijbestellen 

(= dupliceren) of verdere informatie 

wensen over uitvergrotingen, 

individuele fotoprints, kalenders of 

andere prachtige aandenkens, dan 

mogen jullie mij altijd contacteren.  

 

Andere vrijblijvende fotoproducten zijn 

beschikbaar in de online store gelinkt 

aan jullie persoonlijke galerij.  

hannelore.haemers@gmail.com 
 

layflat album



“Photography is a way of feeling, of touching, of 
loving… what you have captured on film is captured 
forever; it remembers the little things, long after you 

have forgotten everything”

www.hannelorehaemers.com


