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Prijslijst opties newborn 

Album newborn 

Kwaliteitsvol album van 20 bladzijden: 100 euro 

Album met afgeronde hoeken, cover in leder of linnen… Vraag gerust naar de vele mogelijkheden van 

de cover. 

De ca. 16 foto’s worden verspreid op de 10 spreads (dubbele pagina’s) 

De lay-flat binding en het fotopapier in Silk kwaliteit maken dit geheel tot een topper! 

Het album steekt in een kartonnen doosje met de naam van jullie wondertje! 
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Triplex 

Een cover in ecoleather … vierkant of rechthoekig formaat… Veelvuldige mogelijkheden, 

enkel het formaat van de drie foto’s is steeds hetzelfde! 

Kan ook dienen als meter- of peterstukje: 2 foto’s met in het midden een tekstje voor de 

liefste meter/peter… 

Formaat Prijs per stuk 
15 cm x 22 cm  35 euro 
18 cm x 26 cm 45 euro 
20 cm x 30 cm 50 euro 
15 cm x 15 cm 35 euro 
18 cm x 18 cm 45 euro 
20 cm x 20 cm 50 euro 
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Prijslijst fotostandaard  

 

Foto op alu  

standaard houder in acryl  -  Chroomhouder: + 4 euro per stuk 

Formaat Prijs per stuk Prijs per twee 
13 cm op 13 cm  30 euro 55 euro 
15 cm op 10 cm 30 euro 55 euro 
18 cm op 13 cm 40 euro 72 euro 
20 cm op 20 cm 45 euro 80 euro 
30 cm op 20 cm 50 euro 90 euro 

 

Foto op acryl 

Standaard houder in acryl – chroomhouder: + 4 euro per stuk 

 

Formaat Prijs per stuk Prijs per twee 
13 cm op 13 cm  38 euro 70 euro 
15 cm op 10 cm 36 euro 67 euro 
18 cm op 13 cm 46 euro 85 euro 
20 cm op 20 cm 60euro 110 euro 
30 cm op 20 cm 60 euro 110 euro 

 

  
Foto op alu - acrylhouder Zijkant foto op alu, acrylhouder 

  
Foto op acryl van 5 mm Foto op acryl 5 mm met chroomhouders 
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Foto op canvas 

Kwaliteitsvolle canvas in zijdeglans… krasvast en waterbestendig 

3 cm dik frame, kleurvast!   

Formaat Prijs per stuk 
20 cm op 20 cm   20 euro 
20 cm op 30 cm 30 euro 
30 cm op 30 cm 40 euro 
40 cm op 40 cm 45 euro 
40 cm op 60 cm 55 euro 

 

Graag een ander formaat? Vraag naar de mogelijkheden! 

 

 Foto op HD Metaal 

De opvolger van plexiglas! Hoogglanzend… 

Formaat Prijs per stuk 
20 cm op 20 cm  40 euro 
20 cm op 30 cm 50 euro 
30 cm op 30 cm 60 euro 
40 cm op 40 cm 75 euro 
40 cm op 60 cm 100 euro 

 

Hoe bestellen? 

 Via e-mail of bericht Facebook 

 Na betaling van de factuur worden de goederen besteld 

 Betalingsgegevens:  

IBAN BE27 7512 0303 4073, begunstigde Vilez Christ 

 Producten worden opgehaald en niet opgestuurd 

 


