
Mmoments 
Trouwalbums



1 van onze albumsmet twee regels embossing en bewaarbox met een eigen ontwerp UV print.



Geen massaproductie, alle albums worden handgemaakt met liefde voor het vak. En dat zie je!



1 van onze albums met 2 regels embossing



Een trouwalbum is een album voor het leven, misschien wel je 
belangrijkste (of enige!) fotoalbum ooit. Daarom moet de kwaliteit 
van de omslag, de fotobladen, maar ook de inkt echt top notch zijn. 
Daarnaast moet ook het fotopapier en de afdrukkwaliteit volgens de 
hoogste standaarden zijn. Wij gaan nooit voor minder dan een 100% 
perfect trouwalbum!

Het design van jullie trouwalbum zal dan ook volledig uniek zijn én 
een complete weerspiegeling van jullie wensen omvatten. Een album 
dat echt van en voor jullie is en bij jullie past als stel. Dit was de 
dag dat jullie elkaar beloofden voor altijd bij elkaar te zijn, waar de 
beste vrienden en jullie familie getuige van waren. Jullie trouwalbum 
verzilvert dat moment voor altijd.
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Hoe gaat een trouwalbum laten maken in zijn werk?
In de volgende 7 stappen komen we tot een prachtig trouwalbum:

1  Stuur een mailtje dat jullie graag een mooi trouwalbum willen laten maken.  

2  We hebben een belafspraak over het door jullie gewenste formaat, maximum aantal pagina’s, de lay-out van  
het binnenwerk (normaal/ extra ruim/ compact) en of jullie een basis selectie aan favoriete foto’s willen 
aanleveren of dat jullie je laten verrassen. Meer informatie over deze stap lees je verderop in dit boekje.

3  Wij gaan starten met het ontwerpen van het binnenwerk. We ontwerpen iedere pagina uit jullie trouwalbum 
hoogst persoonlijk en het is dus altijd een custom-design aansluitend op jullie wensen.

4  Jullie ontvangen een PDF met het ontwerp van het binnenwerk. Willen jullie foto’s wisselen, pagina’s anders 
ingedeeld hebben, foto’s erbij of juist eraf? Laat het weten en we passen het aan. 

5  Hierna maken we een design-afspraak bij ons thuis om te bepalen hoe de verdere afwerking en de omslag 
van jullie boek eruit gaat zien. We hebben heel veel voorbeelden met diverse soorten afwerkingen in huis 
en samples van alle beschikbare soorten linnen/ leer/ hout/ kurk/ kant/ etc. Meer informatie hierover vind je 
verderop in dit boekje. Op onze website staan de actuele prijzen van ons basis-album en de bewaarbox. De 
prijzen van de extra opties zetten we netjes in een offerte. Deze ontvangen jullie na afloop van de afspraak. 

6  We sturen jullie een e-mail met daarin de bestelgegevens en de factuur. Na bevestiging van de bestelgegevens 
en betaling van de factuur bestellen wij het album bij onze drukker. De drukker gaat daarna vrijwel direct aan 
de slag met het handgemaakte album! 

7  3 Á 4 weken na de bestelling ontvangen wij jullie album in Rotterdam voor een laatste check.  
Is alles goed? Dan komen we jullie album persoonlijk bij jullie thuis afleveren.



Voordat we kunnen starten met het ontwerp van de binnenzijde van jullie album hebben we alvast wat wensen van jullie 
nodig. Meestal bespreken we dit telefonisch, maar je mag het uiteraard ook in een mailtje zetten:

Belafspraak over het binnenwerk

Formaat boek
Het standaard formaat van de Mmoments albums is 30 x 30 cm. 
Opengeslagen op schoot heb je dan dus een boek van 60 x 30 cm 
op schoot. Wat ons betreft is dit het perfecte formaat om de foto’s 
te bekijken. Naast onze standaard maat van 30x30 cm hebben we 
nog een aantal andere maten beschikbaar, namelijk: 30x20, 35x35 
en 40x30 cm. Ook custom size is mogelijk.  

Maximum aantal pagina’s
Hoeveel pagina’s willen jullie ongeveer op uitkomen? 
Gemiddeld kun je ongeveer van het volgende aantal uitgaan:
50 pagina’s voor bruiloften met ongeveer 6 uur aan fotografie materiaal.
60 pagina’s voor bruiloften met ongeveer 8 uur aan fotografie materiaal.
70 pagina’s voor bruiloften met ongeveer 12 uur aan fotografie materiaal of meer.
Liever meer pagina’s en wat grotere foto’s? Of juist minder pagina’s en wat kleinere foto’s? 
We maken alles helemaal op maat. Dus met al jullie wensen kunnen we rekening houden.

Fotoselectie 
Meestal komen niet alle foto’s terug in het trouwalbum, maar een mooie selectie. Deze selectie kun je door ons laten 
bepalen. Maar je kunt ook zelf een lijstje maken met jullie eigen topfavorieten. Deze gebruiken we dan als basis voor 
het ontwerp. We vullen deze vaak zelf nog wel mooi aan met andere foto’s om het verhaal per moment compleet en 
logisch te maken.

30 x 30
30 x 30 

opengeslagen

30 x 20 
opengeslagen

35 x 35 
opengeslagen

40 x 20 
opengeslagen

35 x 35

40 x 20

30 x 20



Lay-out binnenwerk
Ieder ontwerp is helemaal op maat gemaat. En we kijken 
per gefotografeerd moment hoeveel foto’s daarvan het 
verhaal goed vertellen en hoe groot deze foto’s dan zouden 
moeten worden weergegeven in het boek. Sommige pagina’s 
bevatten maar 1 foto (bijvoorbeeld jullie favoriete foto uit 
de shoot met jullie samen) en sommige wel 10 (bijvoorbeeld 
van de felicitaties na de ceremonie). Gemiddeld bevat 
een boek zo 2,5 á 3 foto’s per pagina. Dit noemen we 
de standaard lay-out van het binnenwerk. Een perfecte 
verdeling van grote en kleine foto’s dus. 

Het is ook mogelijk om te kiezen voor een compacte lay-
out. De perfecte optie wanneer jullie wat minder waarde 
hechten aan grote foto’s en juist de hoeveelheid foto’s in 
het boek belangrijk vinden. De compacte layout bevat 
gemiddeld 3 a 4 foto’s per pagina.

En dan is er ook nog een mogelijkheid om te kiezen voor 
een extra ruime lay-out van de pagina’s in jullie album. 
Hierbij zul je op 1 pagina hooguit 1 foto zien, en uiteraard 
ook een heleboel foto’s die over 1 spread heen vallen (een 
spread zijn de 2 pagina’s naast elkaar wanneer je een boek 
hebt opengeslagen) 

Zodra we jullie wensen hebben ontvangen gaan we aan de slag met het ontwerp van het binnenwerk en 
ontvangen een PDF met het proef-design.



Design-afspraak

Wanneer het ontwerp voor het binnenwerk helemaal klaar is nodigen we jullie uit voor de design afspraak. Dit is een 
afspraak bij ons thuis waar we jullie alle materialen kunnen laten zien voor de omslag van jullie boek en alles kunnen 
vertellen over de afwerkingsmogelijkheden. Samen met jullie kiezen we de mooiste opties en afwerkingen die het 
beste passen bij jullie en jullie trouwreportage. Standaard leveren we albums met een mooie strakke omslag in leer, 
linnen of suede. Benieuwd naar de afwerkingsmogelijkheden? We sommen ze graag voor jullie op:

zilverkleurige nerf en afgeronde hoek

Papierkeuze en afwerking
Al onze albums worden op Fuji DPI professioneel papier 
gedrukt. Echt de topklasse als het gaat om fotoalbum 
papieren. Het Mmoments album wordt standaard geleverd 
in de variant “Extra mat”. Maar er zijn nog ander opties, 
namelijk : glans, zijdeglans en mat. Voorbeelden van deze 
papiersoorten hebben we uiteraard in huis, zodat jullie 
deze met eigen ogen nog even kunnen bekijken. 

Je kunt er ook voor kiezen om je album af te laten afwerken 
met een goud- of zilverkleurige nerf. Door deze zijkanten 
van je boekblok te laten kleuren krijg je een compleet 
andere look-and-feel van je album. Ook is er de optie om je 
album met afgeronde hoeken te bestellen. Deze opties zijn 
beschikbaar tegen een meerprijs.



zilverkleurige nerf en afgeronde hoek

Schutblad

Schutbladen zijn de pagina’s van het binnenwerk die aan de binnenzijde van 
de kaft zijn vastgelijmd. Standaard zijn dit mooie dikke witte pagina’s. Maar 
het is ook mogelijk om voor zwart te kiezen of voor linnen in plaats van 
papier. Daarnaast is het ook mogelijk om het schutblad te laten bedrukken 
met een mooie afbeelding. Bijvoorbeeld een fragment uit jullie trouwkaart of 
een trouwlogo als jullie die hebben.

Voorbeeld gepersonaliseerd schutblad

Al onze albums zijn layflat ingebonden. Dat wil zeggen dat de pagina’s strak doorlopen zonder een “goot” tussen de 
pagina’s. Het enige wat zichtbaar is, is een dunne rillijn. Hierdoor kun je dus ook foto’s van de linker naar de rechter 
pagina laten doorlopen zonder dat een deel van de foto dan in de “goot” verdwijnt.

Tussen onze prints gebruiken we een dun laagje PVC van 1 mm, zo garanderen we dat je album zo vlak blijft als dat je 
deze ooit binnen kreeg en is je album bestand tegen temperatuur wisselingen en schommelingen in de vochtigheidsgraad 
in jullie huis. Je ziet er bijna niets van maar het zorgt er wel voor dat je album een heel luxe zwaar gewicht krijgt.



Embossing
Embossing is een reliëf in de omslag maken met loden letters of een op maat 
gemaakte cliché. Deze worden met kracht en hitte in de omslag gedrukt om zo 
een voelbaar en zichtbaar effect te krijgen van de gekozen tekst of vorm. De tekst 
is dan subtiel aanwezig. 

Er zijn 2 soorten embossing. Embossing met standaard letters. 
De beschikbare lettertypes hiervoor zijn: 

Gill Sans, Arial of Gabriola. 
Of embossing met een eigen ontwerp. Hierbij kunnen we bijvoorbeeld iets uit de 
trouwkaart namaken en dit in formaat 10x10 cm of 20x 20 cm op het boek laten 
embossen. Dit maakt het ontwerp vaak nog net iets persoonlijker.

Als je duidelijk opvallende en direct vanuit elke hoek leesbare letters wil, kies dan 
voor een embossing met folie. Dit is een glanzende metalic-kleur in zilver, goud 
of rose-goud. Hierdoor krijgen de letters een mooie glans en een luxe uitstraling. 
Dit is mogelijk met een embossing met standaard letters, maar ook een embossing 
met een eigen ontwerp.



Foto op de voorzijde
Heb je een absolute topfavoriet in jullie trouwreportage? 
Dan is het tof om die op de voorzijde van het album te 
zetten. Je kunt dit doen op 2/3e van de omslag of in het 
midden van de omslag (horizontaal of verticaal).

Hout op de voorzijde
Wil je graag een natuurlijke look geven aan jullie album 
en iets anders dan textiel? Dan hebben we sinds kort ook 
de mogelijkheid om hout te verwerken in jullie omslag. 
Dit kan door middel van een strook hout in het midden 
van de omslag of een volledig houten voorzijde. Beide 
varianten kunnen voorzien worden van een met laser ge-
grafeerde tekstregel of kleuren-UV-print.



Het is ook mogelijk om albums 
te bestellen in kurk, velvet, met 
3 verschillende materialen of 
met een bijzondere gevlochten 
voorzijde.

UV print
Door een UV print te gebruiken heb je enorm veel mogelijkheden in vormen, details en kleurgebruik. Na het printen 
van de inkt wordt deze uitgehard door UV-licht. In tegenstelling tot onze embossing (deze wordt in je materiaal 
gestanst) ligt een UV print op het materiaal. De print kan vrijwel op alle materialen gedrukt worden, uitgezonderd de 
grovere canvas/linnen structuur. Het is mogelijk om gebruik te maken van een eigen ontwerp van 10x10 of 20x20 cm. 
Hiermee kun je heel gedetailleerde design elementen laten terugkomen op je album.



Bewaarbox
Om jullie unieke album helemaal af te maken kunnen jullie ook een bewaarbox 
meebestellen. Ook deze box wordt door onze drukker voor jullie met de hand 
gemaakt. En ook voor deze speciale opbergbox met een houten opstaande rand 
is het mogelijk om te kiezen uit een bekleding met linnen, leer/suede, een foto 
op de voorzijde of hout. Er zijn voor de box diverse afwerkingsmogelijkheden 
beschikbaar zoals embossing (evt. met folie), UV print,  afwijkende kleuren 
stiksels en een lint aan de binnenzijde om het album makkelijk uit de doos te 
liften. 

Kadoboekje
Indien we eenmaal het ontwerp van de binnenkant van jullie boek af hebben 
is het ook mogelijk om deze om te zetten naar een kleiner formaat. Zo kunnen 
we een mini-versie van jullie album creëren. Super geschikt om kado te geven 
aan jullie ouders en/of getuigen! Liever een boekje kado geven met een andere 
layout voor de binnen- of buitenzijde? Ook dat is natuurlijk mogelijk!

Na afloop van de design-afspraak ontvangen jullie een offerte op maat. Na jullie akkoord en betaling 
van de factuur bestellen wij het album bij onze drukker. 3 Á 4 weken na de bestelling ontvangen wij 
jullie album meestal al in Rotterdam voor een laatste check. Is alles goed? Dan komen we jullie album 
persoonlijk thuis afleveren.



1 van onze albums en bewaarbox met een eigen ontwerp embossing. Waarbij het album is ingelegd met rose-goud folie.



1 van onze albums in een bewaarbox met een foto op de voorzijde.



Layflat en PVC tussen de pagina’s

Formaat 30x30 cm 

Formaat 30x20

Formaat 35x35

Formaat custom size

Fuji DPI proffessioneel papier mat 

Fuji DPI proffessioneel papier extra mat 

Fuji DPI proffessioneel papier glans

Fuji DPI proffessioneel papier zijdeglans

Goud- of zilverkleurige nerf

Afgeronde hoeken

Wit schutblad papier

Schutblad papier kleur

Schutblad in linnen  (type savanna, ottawa, natural)

Schutblad met eigen ontwerp

1 Regel embossing 

2e regel embossing

Zilver/goud/rose-goud folie 1 regel

Zilver/goud/rose-goud folie 2 regels

Eigen ontwerp 10x10 cm of 20x20 cm

Eigen ontwerp 10x10 cm of 20x20 cm zilver/goud/rose-goud folie

Overzicht afwerkingsopties albums 1 regel UV print

2e regel UV print

eigen ontwerp 10x10 cm of 20x20 cm

Omslag kurk (evt. met UV print)

Combinatie van 3 soorten linnen

Combinatie van 3 soorten materiaal 

Gevlochten voorzijde linnen

Gevlochten voorzijde leer

2/3 omslag met verticaal of horizontaal fotokader in linnen 

2/3 omslag met verticaal of horizontaal fotokader in leer

Midden omslag met verticaal of horizontaal fotokader in linnen

Midden omslag met verticaal of horizontaal fotokader in leer

Voorzijde van hout, rug en achterzijde van linnen of leer

1 strook met hout, rest van het boek in linnen of leer

1 Regel lasergraveren op hout

2e Regel lasergraveren op hout

Eigen ontwerp lasergraveren op hout max 15X15 cm

Extra afwerkingsopties bewaarboxen

Materiaal binnenzijde box (type savanna, ottawa, natural)

Kleur stiksel

Kleur lint



Met veel liefde maken we een prachtig album voor 
jullie. Geen massaproductie maar handgemaakt, 
speciaal voor jullie! Om je album net zo mooi te 
houden als dat je hem thuis ontvangt geven we je 
graag een aantal tips:

- Leg het album bij voorkeur niet in de zon of bij een kachel
- 180 graden is de maximale spreidingswijdte. Bekijk het 

album daarom het liefst op een tafel zodat deze nooit 
voorbij dit punt buigt.

- Een album met meer dan 35 spreads? Lift dan tijdens het 
bekijken van de foto’s de rug van het album een beetje 
mee, vanwege het gewicht.

- Een lederen omslag? Voor het behoud van het leer mag 
je het album 1x per jaar zacht insmeren met een goede 
kleurloze wax. Deze is verkrijgbaar bij de schoenmaker.

- Nat geworden? Met een droge doek kun je het album het 
beste voorzichtig droog deppen en open laten liggen. Dan 
is de kans dat het opdroogt en je er daarna niets meer van 
ziet het grootst.

- Beschadigd? Een ongeluk zit in een klein hoekje. Maar vaak 
is dit gelukkig wel te repareren. Neem contact met ons op 
om te zien wat er mogelijk is. 




