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PROEFSCHRIFT 
MAKEN Aanleverinstructies 

Omslag Opmaak Standaard

€50,- excl. 6% BTW

Graag ontvangen wij uw wensen en beeldmateriaal voor uw omslag, zodat wij een 

concept kunnen maken en dat in overleg met u verder uitwerken.  Denk hierbij 

aan kleurgebruik, lettertypen, positie, afbeelding etc. Ook kunt u een simpel 

voorbeeld maken in PowerPoint of een ander programma dan maken wij het na. Bij 

hetnamaken dienen wij het beeldmateriaal los aangeleverd te krijgen zodat wij dit 

kunnen verwerken in de opmaak. Let op bij deze optie maakt u zelf een voorbeeld 

die wij correct namaken en eventueel verrijken waar wij kunnen.

Passend beeldmateriaal kunt u vinden op 

• www.istockphoto.com

• www.vanbeekimages.com 

• www.shutterstock.com

Mocht u op een van deze websites een passende afbeelding vinden kunt u het 

fotonummer of link naar ons mailen en schaffen wij het correcte formaat voor u 

aan. De extra kosten hiervoor zijn €  35,- exclusief 6% BTW, deze vindt u terug op de 

orderbevestiging en de factuur.

U kunt uw wensen en beeldmateriaal mailen naar studio@proefschriftmaken.nl 

sturen, dan wordt het zo spoedig mogelijk door één van onze ontwerpers opgepakt!

Samenvatting:

 ⚪ Wensen worden door u aangeleverd in tekst of voorbeeld

 ⚪ Beeldmateriaal wordt bijgeleverd of fotonummer van stocksite

 ⚪ Tekst van de voorkant,  rug en achterkant in Word aanleveren

 ⚪ Wij voegen dit samen tot een grafisch en druktechnisch correcte omslag

Mocht u geen ideeën of beeldmateriaal hebben kunnen wij ook een omslag voor 

u ontwerpen, u kunt dan kiezen voor het Omslag Ontwerp Creatief Pakket van               

€ 175,- excl. 6% BTW

Let op: Na akkoord op een concept word dit door onze ontwerper in overleg met 

u verder uitgewerkt. Mocht u hierna toch een ander idee hebben, en een nieuw 

concept en uitwerking willen, berekenen wij u hiervoor opnieuw € 50,- excl. 6% 

BTW.
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