
Jouw unieke 3-in-1 TrouwWinkel in ’s-Hertogenbosch    www.dreamhousestudio.net 

    

Welkom bij DreamHouse Studio > Altijd 100% Compleet zonder verrassingen, Professioneel, Uniek en Tevredenheid Gegarandeerd! 

PRIJSLIJST     BRUIDSMODE   TROUWFOTOGRAFIE    VISAGIE&HAARSTYLING 
 
BRUIDSMODE  
Bij DreamHouse Studio vindt je twee prijs-categorieen: 
– Onze couture collectiejurken geprijsd van € 550,00 t/m € 1.250,00 All-in 
– Onze “Helft-van-de-Helft”  aanbiedingsjurken, geprijsd vanaf € 100,00 tot € 500,00 
 

Couture MerkLabels: De jurken in onze winkel met een prijs tot € 1.250 kosten in alle andere winkels gemiddeld € 1.800 tot zo’n 
€ 3.500 . Met onze "Helft-van-de-Helft”  aanbiedingsjurken kun je dus Koop je voor dezelfde prijs als Huren. 

 
 
TROUWFOTOGRAFIE   

 

BRONS  ARRANGEMENT  
€ 550,- 
Compleet Arrangement met alle foto's op DVD 
Geheel inclusief: alle gebruikte materialen en op de door jullie 
gewenste locaties. 
FotoReportage tijdsduur: ’s-Ochtends begin (opmaak van 
Bruid) tot na Bruidstaart-moment/Avonddiner). 
Alle bestanden: zijn geheel digitaal (na)bewerkt en direct 
gebruiksklaar aangeleverd [lees meer in “STANDAARD 
INBEGREPEN”]  
DVD per post: ontvangen jullie geheel Copyright-vrij met alle 
originele gemaakte foto's enkele dagen na de Trouwdag. 
 
 
 
 

 
 

SURPRISE  ARRANGEMENT 

€ 690,- 
Compleet Arrangement met Foto-Album en alle foto's op DVD 
Geheel inclusief: alle gebruikte materialen en op de door jullie 
gewenste locaties. 
FotoReportage tijdsduur: ’s-Ochtends begin (opmaak van 
Bruid) tot na Bruidstaart-moment/Avonddiner). 
Alle bestanden: zijn geheel digitaal (na)bewerkt en direct 
gebruiksklaar aangeleverd [lees meer in “STANDAARD 
INBEGREPEN”]  
DVD per post: ontvangen jullie geheel Copyright-vrij met alle 
originele gemaakte foto's enkele dagen na de Trouwdag. 
Digitaal Album-ontwerp: gebeurt onder jullie regie, het aantal 
foto's in Album is onbeperkt. 
Trouwfoto-Album: Surprise Hardcover Layout met 24 pagina's. 
 
 
 
 

ZILVER  ARRANGEMENT 

€ 790,- 
Compleet Arrangement met Foto-Album en alle foto's op DVD 
Geheel inclusief: alle gebruikte materialen en op de door jullie 
gewenste locaties. 

FotoReportage tijdsduur: ’s-Ochtends begin (opmaak van 
Bruid) tot na Bruidstaart-moment/Avonddiner). 
Alle bestanden: zijn geheel digitaal (na)bewerkt en direct 
gebruiksklaar aangeleverd [lees meer in “STANDAARD 
INBEGREPEN”]  
DVD per post: ontvangen jullie geheel Copyright-vrij met alle 
originele gemaakte foto's enkele dagen na de Trouwdag. 
Digitaal Album-ontwerp: gebeurt onder jullie regie, het aantal 
foto's in Album is onbeperkt. 
Trouwfoto-Album: Hardcover Layout, formaat L: naar keuze 
B20xH30cm met 24 pagina's. 
 

GOUD  ARRANGEMENT 

€ 890,- 
Compleet Arrangement met Foto-Album en alle foto's op DVD 
Geheel inclusief: alle gebruikte materialen en op de door jullie 
gewenste locaties. 
FotoReportage tijdsduur: ’s-Ochtends begin (opmaak van 
Bruid) tot na Bruidstaart-moment/Avonddiner). 
Alle bestanden: zijn geheel digitaal (na)bewerkt en direct 
gebruiksklaar aangeleverd [lees meer in “STANDAARD 
INBEGREPEN”]  
DVD per post: ontvangen jullie geheel Copyright-vrij met alle 
originele gemaakte foto's enkele dagen na de Trouwdag. 
Digitaal Album-ontwerp: gebeurt onder jullie regie, het aantal 
foto's in Album is onbeperkt. 
Trouwfoto-Album: Hardcover Layout, formaat XL 
(B30xH40cm) met 30 pagina's.  

 
 

PLATINUM  ARRANGEMENT 

€ 1150,- 
Compleet Arrangement met Foto-Album en alle foto's op DVD 
Geheel inclusief: alle gebruikte materialen en op de door jullie 
gewenste locaties. 
FotoReportage tijdsduur: ’s-Ochtends begin (opmaak van 
Bruid) tot na Bruidstaart-moment/Avonddiner). 
Alle bestanden: zijn geheel digitaal (na)bewerkt en direct 
gebruiksklaar aangeleverd [lees meer in “STANDAARD 
INBEGREPEN”]  
DVD per post: ontvangen jullie geheel Copyright-vrij met alle 
originele gemaakte foto's enkele dagen na de Trouwdag. 
Digitaal Album-ontwerp: gebeurt onder jullie regie, het aantal 
foto's in Album is onbeperkt. 
Trouwfoto-Album: 1x Softcover Layout, formaat L: naar keuze 
B25xH25cm of B25xH30cm met 30 pagina's. 
Incl. 1x Softcover Mini-album, ook met 30 pagina's. 
 
 

DIAMANT  ARRANGEMENT 

€ 1390,- 
Compleet Arrangement met Foto-Album en alle foto's op DVD 
Geheel inclusief: alle gebruikte materialen en op de door jullie 
gewenste locaties. 

FotoReportage tijdsduur: ’s-Ochtends begin (opmaak van 
Bruid) tot na Bruidstaart-moment/Avonddiner). 
Alle bestanden: zijn geheel digitaal (na)bewerkt en direct 
gebruiksklaar aangeleverd [lees meer in “STANDAARD 
INBEGREPEN”]  
DVD per post: ontvangen jullie geheel Copyright-vrij met alle 
originele gemaakte foto's enkele dagen na de Trouwdag. 
Digitaal Album-ontwerp: gebeurt onder jullie regie, het aantal 
foto's in Album is onbeperkt. 
Trouwfoto-Album: Softcover Layout, formaat L: naar keuze 
B30xH30cm of B30xH40cm met 30 pagina's. 
Incl. 1x Softcover Ouder-album, ook met 30 pagina's.

 
 
 
 

http://www.dreamhousestudio.net/


Kom genieten wanneer het jou uitkomt     www.dreamhousestudio.net/#afpraak-maken 

    

DREAMHOUSE STUDIO MAGIC: Alles-in-1 ~ compleet zoals jij wenst ~ geen beperkingen of wat-ook >  Alles Super-De-Luxe 

MAGIC  ARRANGEMENT 

€ 2345,- 
- Compleet Trouwdag Fotografie-arrangement naar keuze 
- Compleet Trouwjurk uitzoeken all-in 
- Compleet Bruidsmake-up en Kapsel arrangement naar keuze 

MAGIC-PLUS  ARRANGEMENT 

€ 2495,- 
idem als het MAGIC arrangement maar dan incl. Luxe 
Trouwauto & chauffeur: Jaguar X-type met 3xTV, + Bouquet 
op motorkap, tijdsduur: 5 uur.

 

 

 

AVOND-DEEL FOTOGRAFIE BIJ ARRANGEMENT 

€ 150,- 
FotoReportage uitbreiding: aanvullend heel Avond-Deel 

fotografie op locatie, van het Bruidstaart-moment (omstreeks 
Aanvang van het diner) tot einde feestavond 
 
 
EXTRA PAGINA'S IN FOTO-ALBUM 

€ 70,- 
1x Dubbele pagina extra in het Album 
1x Enkele Pagina: € 35,00 
 
 
BEDANKKAARTEN 

€ 1,25 
Bedankkaart formaat 10x20cm met Trouwdag foto en text 
bestelafname min. 75 stuks, worden o.a. Tijdens receptie 
geleverd, evt. in enveloppen gestopt (niet inbegrepen) prijs is 
p/stuk 
 
 

OUDER-ALBUM 

€ 130,- 

Digitaal album, formaat M: 15x15cm met Lederen Softcover 
met afbeelding op voorkant, 30 pagina's, bestelafname per 2 
stuks, prijs is p/stuk 
 
 
MINI-ALBUM 

€ 65,- 
Digitaal album, formaat S: 10x10cm met Lederen Softcover 
met afbeelding op voorkant, 30 pagina's, bestelafname per 4 
stuks, prijs is p/stuk 
 

 

DIGITAAL ONLINE ALBUM 

€ 25,- 
Digitaal blader foto-album, Online Digitaal blader-boek 

in besloten folder van zo'n 30 trouwdag-verloop foto's 
optie: naar email adressen-lijst, online album staat gedurende 
2 maanden online 
 
 

FOTOLIJST 

€ 175,- 
Fotolijst inclusief foto op Canvas 
Groot-formaat [30x40inch], exclusieve Lijsten met foto op 
canvas en voorzien van beschermcoating. Diverse lijst-stijlen, 
vraag ernaar in de winkel 
 
 

 
 

STANDAARD INBEGREPEN 

Professionele (na)bewerking van alle bestanden; hiertoe 
behoren voornamelijk belichtingscompensatie, aanpassing van 
witbalans, aanpassing van dynamisch bereik, fijnafstemming 
van tooncurvekarakteristieken en verwerkingsopties. Hiermee 
zijn onze foto's Perfect en voor jou direct bewerkings- en 
fotoalbum-klaar. 
DUIDELIJK & COMPLEET: alle prijzen zijn All-In. Incl. UNIEKE 
Foto-Albums, geheel uniek opgemaakt naar jullie wens & stijl: 
Digitaal Album-ontwerp gebeurt onder jullie regie > laat alles 
aan ons over of wij regelen alles samen met jullie. 
Foto's voor op de Trouwdag: willen jullie foto's gebruiken die 
net kort tevoren zijn gemaakt voor een videopresentatie, dan 
is dat zo geregeld. Zolang er tijd beschikbaar is worden er 
geen extra kosten in rekening gebracht. 
Service: Alle foto's zijn ge-Backup'ed en blijven altijd ter 
beschikking voor jullie, extra CD/DVD is gratis

 

BRUIDSVISAGIE & HAARSTYLING 

 

BRUIDSMAKE-UP EN KAPSEL  ARRANGEMENT 

€ 199,95 
Compleet Arrangement 2~3 uur per sessie: 1x Proefsessie in 
onze winkel en 1x op Trouwdag bij je thuis of op locatie, door 
heel Nederland: zonder extra reiskosten binnen 30KM van Den 
Bosch. 
 
DETALING FOR BRUIDEGOM 

€ 49,95 
Modeling-sessie: 1x op Trouwdag bij je thuis of op locatie, 
alleen geldig in combinatie met Bruidsmake-up & Kapsel 
arrangement van Bruid 
 
BRUIDSMAKE-UP OF BRUIDSKAPSEL  ARRANGEMENT 

€ 99,95 
Keuze uit Make-up of Kapsel Arrangement. 1,5 uur per sessie: 
1x Proefsessie in onze winkel en 1x op Trouwdag bij je thuis of 
op locatie, door heel Nederland: zonder extra reiskosten 
binnen 30KM van D-B. 

VISAGIE EN HAIRSTYLING VOOR FAMILIE 

€ 50,00 
Visagie & Hairstyling voor Familie/Vriendinnen Arrangement, 
1~1,5 uur sessie op trouwdag bij bruid op locatie: alleen 
geldig in combinatie met Bruidsmake-up & Kapsel 
arrangement 
 

VISAGIE VOOR FAMILIE 

€ 25,00 
Visagie voor Familie/Vriendinnen Arrangement, 1~1,5 uur 

sessie op trouwdag bij bruid op locatie: alleen geldig in 
combinatie met Bruidsmake-up & Kapsel arrangement 
 

HAIRSTYLING VOOR FAMILIE 

€ 35,00 
Hairstyling voor Familie/Vriendinnen Arrangement, 1~1,5 uur 
sessie op trouwdag bij bruid op locatie: alleen geldig in 
combinatie met Bruidsmake-up & Kapsel arrangement 
 

 
Duidelijke & Complete Arrangementen: onze prijzen zijn All-In. Dus geen verdere achteraf/verborgen kosten of wat-dan-ook. 
Uitbreiden kan natuurlijk altijd, bijvoorbeeld met een Touch-up later op de dag, hairstyling voor familie, of visagie voor 
zus/vriendin. 

http://www.dreamhousestudio.net/#afpraak-maken

