
Jullie trouwalbum 
Een erfstuk voor de familie



Een trouwalbum is een erfstuk 

Stel jezelf eens voor: over 25 jaar, samen op de bank, het trouwalbum op 

schoot, met een lach en een traan halen jullie samen de herinneringen van 

de dag op. Stel je voor hoe je kleinkinderen, decennia later, het album 

vasthouden en bekijken.  
Jullie trouwfoto’s zijn van grote waarde in de nabije- maar ook zeker verre 

toekomst. 

   

Ik ben ervan overtuigd dat een mooi fotoalbum een erfenis is. 

De beste manier om je herinneringen op te slaan en te delen met de 

mensen die je lief zijn.  

Generaties lang. 

Daarom werk ik graag met hoogwaardige producten. Handgemaakt, als 

een echte ambacht. Producten die tijdloos zijn en jarenlang meegaan. 

Omdat ik geloof in die waarde van een trouwalbum, krijg je bij jouw 

bruiloft standaard een mini-album van 15x20 cm en 20 pagina’s kado.  

Daarin doe ik een door mij gekozen selectie van foto’s. 

Uiteraard kun je kiezen voor een groter album, waar je zelf invloed hebt 

op de inhoud. Dit album komt dan in de plaats van het mini-album. 

 



Handgemaakte  
fine-art fotoalbums 



De albums die ik lever zijn hand-gebonden kwaliteitsalbums  

die worden gemaakt met liefde voor mooi Fine-Art 

fotopapier.  

Een Fine-Art print is een afdruk van een digitaal bestand op 

de hoogst mogelijke kwaliteit.  
De Fine-Art albums worden geprint op zuur-vrij papier. Met 

het printen wordt gebruik gemaakt van ‘archief kwaliteit’ 

inkt.  

Inkt dat kleurecht en mooi blijft voor tientallen jaren.  
Fine-art print methodes worden gebruikt in musea om 

fotografie kunst veilig te stellen en te archiveren. 

De kleuren zijn echt en zwart/wit is ook echt zwart/wit. 

 Het papier is mat, zodat het geen enkele lichtbron 

weerkaats bij het bekijken.  

Elke pagina is gecoat, voor extra bescherming en een 

betere feel. 

De albums zijn Lay-Flat albums, oftewel, platliggende 

pagina’s. De pagina’s zijn ook dikker, voor een luxe feel.  

Een unieke manier van binden die zorgt dat de foto's het 

beste bekeken kunnen worden. 





Linnen album  
Linnen album vanaf 25x25cm met 40 pagina‘s 

en door jullie gekozen foto‘s van de trouwdag in hoge resolutie  

€595  

Leren album  
Leren album vanaf 25x25cm met 40 pagina‘s van fine art papier  
en door jullie gekozen foto‘s van de trouwdag in hoge resolutie 

€695  

Indien je ervoor kiest het mini-album te laten vervallen, krijg je €95 korting op het album. 



Ouderalbums  
Zelfde inhoud als jullie trouwalbum  

 20x20cm of 20x15cm album met 40 pagina’s van fine-art papier en soft linnen cover 

  €120 p/s met een max van 4 stuks 



Opties 
Stel jouw perfecte album samen



Formaat 
    Uiteraard kun je een album naar je smaak samenstellen.  

Je kunt kiezen uit verschillende formaten of materialen. 

Vierkant: 

25x25 cm | €595 
30x30 cm | €695 
35x35 cm | €795 

Liggend/staand: 

30x23 cm | €595 
34x25 cm | €695 

40x30 cm | €795 

Standaard bestaat een album uit 40 pagina’s en ga ik uit van een selectie van ongeveer 60-80 foto’s,  
maar vaak heb je met een trouwdag van meer dan 6 uur niet genoeg aan 40 pagina’s.  
Ik maak dan een opmaak met meer pagina’s en laat jullie meekijken naar de selectie.  

Voor elke spread (is twee pagina’s) extra betaal je €25. 
 

Indien je ervoor kiest het mini-album te laten vervallen, krijg je €95 korting op het album.  



  

Tekst 
Je kunt ervoor kiezen je namen en/of trouwdatum in de cover te laten drukken voor €25.  

Voor lichte tinten wordt aangeraden om te kiezen voor een embossing met foil (inkt).  

Uiteraard kun je hier ook voor kiezen bij andere albums, omdat het heel mooi is.  

Je kunt kiezen uit de kleuren koper, bruin, goud, zilver of antraciet. De kosten zijn dan €50.  



Fine-art linnen album 

Linnen is het meest gekozen materiaal voor een trouwalbum. 

Het is tijdloos en strak. 

Je kunt ervoor kiezen je namen en/of datum in de cover van het album te drukken. Voor lichte 

linnenkleuren raad ik je wel aan te kiezen voor een embossing met foil (een kleur). 

Je hebt twee soorten linnen. Natuurlijke linnen soorten. Iets grover van structuur en met meer 

natuurlijke oneffenheden dan het coated linnen. 

Coated linnen met een klassieke oneffen patroon en een beschermende coating. Het linnen is 

daarom erg geschikt voor een album cover, omdat het niet snel vuil wordt of krassen krijgt. 

Bovendien is het water en vuil afstotend. Het patroon van dit gekleurde linnen is redelijk fijn. 



Naturel linnen

NAT1137 NAT1120

HALB9974HALB1000



Coated linnen 

59014 

59005 

59004 

59012 

59016 

59003 

59032 

59001 



Fine-art leren album 
Een leren albums is een echt kunstwerk. 
Je kunt kiezen uit twee soorten leder. 

Bull leder: 
 
Karakteristiek echt leer met prachtige craquelé in donkere tinten. Het unique leer is afkomstig van 

Europeese stieren en wordt afgewerkt met wax om de antieke en karakteristieke uitstraling te 

behouden. Omdat echt leer een natuurproduct is, zijn de tinten van dit leer nooit 100% zoals 

afgebeeld. Dit leer heeft ook de eigenschap om onder invloed van zonlicht lichter of donkerder te 

worden. Het luxe gevoel van het leer geeft een album een prachtige unieke uitstraling. 

Nappa leder: 

Elegante echte leersoort in prachtige zachte kleuren. Het Nappa leer heeft een fijne nerfstructuur 

en word door en door geverfd om een egale kleur te garanderen. Alleen de allerbeste huiden met 

een minimum aan natuurlijke kenmerken zoals schrammen en insectenbeten worden geselecteerd. 

De Nappa leer soorten geven je album een prachtige kleur en het fijne gevoel van echt leer.  



Bull leder

Olive 

Black Chestnut

Beige 



Album bewaren 
Iets wat je jaren wilt bewaren, moet goed beschermt 

worden. Om dit te doen kun je kiezen voor een 

katoenen zak of een luxe bewaardoos.  

Kosten voor de zak zijn €30 



Tegen een meerprijs van €95 is een luxe bewaarbox te bestellen om het album in te bewaren.  

De bewaarboxen zijn verkrijgbaar in linnen en de maat van het album.  

Er is keuze uit twee verschillende soorten: inschuif of deksel 



Voel je vrij om, als je vragen hebt contact op te nemen. Mail naar hello@naomivanderkraan.com of 

bel me even op +31 6 48 76 82 46. 

Gebruik onderstaande link om je bestelling te doen. Zodra ik je bestelling binnen heb, ga ik aan de 

slag met het ontwerp. Deze zal ik opsturen naar jullie en hier zullen we samen, tijdens een Skype 

gesprek de eventuele wijzigingen in doorvoeren. Voor mij is het ontzettend belangrijk dat jullie 

helemaal tevreden zijn met het ontwerp, want jullie zijn tenslotte de mensen die hier nog lange tijd 

naar zullen kijken.   

Trouwalbum bestellen 
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