
 

Prijslijst Bruidsfotografie  

Trouwreportage Small € 650,= (incl. album) *  
Trouwreportage Small € 550,= (excl. album)  
- De fotograaf is 3,5 uur voor u aan het werk. 
- U ontvangt een CD-rom met alle foto’s voorzien van een logo van M-Foto. 
- Prijzen zijn incl BTW. 
- Vanaf Son en Breugel is 30 km reisafstand inbegrepen, daarna betaalt u € 0,25 per kilometer 
  reiskostenvergoeding. 
- Wilt u alle trouwfoto's op DVD in hoge resolutie dan kunt u deze bestellen voor € 100,= 
 
* Digitaal foto trouwalbum in formaat 42,5x30,5 cm of 30x30 cm incl luxueuze trouwalbumdoos. 
  Dit trouwalbum bevat 30 pagina's en heeft een platliggende binding, dit is uit te breiden tegen een  
  meerprijs. 
* Het trouwalbum heeft een harde kaft met eventueel van een foto voorzien of een harde kaft. 
 
Aanbieding: u ontvangt 10% korting op de trouwreportage-prijs indien u voor 31-12-2020 uw  
                     trouwreportage boekt bij M-Foto. 
 

 

Trouwreportage Medium  € 850,= (incl. album) *  
Trouwreportage Medium  € 750,= (excl. album)  
- De fotograaf is 5,5 uur voor u aan het werk. 
- U ontvangt een CD-rom met alle foto’s voorzien van een logo van M-Foto. 
- Prijzen zijn incl BTW. 
- Vanaf Son en Breugel is 30 km reisafstand inbegrepen, daarna betaalt u € 0,25 per kilometer 
  reiskostenvergoeding. 
- Wilt u alle trouwfoto's op DVD in hoge resolutie dan kunt u deze bestellen voor € 125,= 
 
* Digitaal foto trouwalbum in formaat 42,5x30,5 cm of 30x30 cm incl luxueuze trouwalbumdoos. 
  Dit trouwalbum bevat 30 pagina's en heeft een platliggende binding, dit is uit te breiden tegen een  
  meerprijs. 
* Het trouwalbum heeft een harde kaft met eventueel van een foto voorzien of een harde kaft. 
 
Aanbieding: u ontvangt 10% korting op de trouwreportage-prijs indien u voor 31-12-2020 uw  
                     trouwreportage boekt bij M-Foto. 
 

 

Trouwreportage Large € 995,= (incl. album) *  
Trouwreportage Large € 795,= (excl. album)  
- De fotograaf is 7 uur voor u aan het werk. 
- U ontvangt een CD-rom met alle foto’s voorzien van een logo van M-Foto. 
- Prijzen zijn incl BTW. 
- Vanaf Son en Breugel is 30 km reisafstand inbegrepen, daarna betaalt u € 0,25 per kilometer 
  reiskostenvergoeding. 
- Wilt u alle trouwfoto's op DVD in hoge resolutie dan kunt u deze bestellen voor € 150,= 
 
* Digitaal foto trouwalbum in formaat 42,5x30,5 cm of 30x30 cm incl luxueuze trouwalbumdoos. 
  Dit trouwalbum bevat 30 pagina's en heeft een platliggende binding, dit is uit te breiden tegen een  
  meerprijs. 
* Het trouwalbum heeft een harde kaft met eventueel van een foto voorzien of een harde kaft. 
 
Aanbieding: u ontvangt 10% korting op de trouwreportage-prijs indien u voor 31-12-2020 uw  
                     trouwreportage boekt bij M-Foto. 
 

 


