
 

 

 

 

 

 

 

Van Markus & Markus Stroopwafels 

Datum 2 december 2016 

Onderwerp Voorwaarden aanleveren inlegvel   

Versie 1 

 

 

Hartelijk dank voor uw opdracht via onze website voor personaliseren van de pakjes stroopwafels. Graag 

wijzen wij u middels dit document op een aantal voorwaarden en aandachtspunten.   

 

 Formaat en randvoorwaarden  

1. Het inlegvel dat wij gebruiken in de pakjes 

stroopwafels heeft een diameter van 8 cm.  

2. Wanneer u het inlegvel ‘aflopend’ wil laten 

bedrukken (een kleur die tot aan de rand loopt), is 

het belangrijk het ontwerp 3 mm. rondom groter te 

maken (de diameter wordt dan 8,6 cm. in totaal).  

3. Het inlegvel wordt fullcolour bedrukt.  

4. Het inlegvel kan op één zijde bedrukt worden. 

5. De achterzijde van het inlegvel is bedrukt met onze 

NAW-gegevens en productinformatie. 

 

 Ontwerp zelf aanleveren 

6. U kunt ervoor kiezen zelf een ontwerp voor een 

inlegvel aan te leveren. Gebruik in dat geval bovenstaande randvoorwaarden.  

7. Het aanleveren van een ontwerp mag in PDF en/of .eps bestandsformaat in een zo hoog mogelijke 

resolutie. 

 

 Ontwerp door ons (kosteloos) laten maken 

8. Wij kunnen een ontwerp op basis van uw wensen voor u maken. Informeer ons dan over: 

a. Uw wensen m.b.t. het ontwerp 

b. Grafisch materiaal (foto’s, logomateriaal, etc.) 

c. Tekst(en) 

d. Een (of meerdere) kleur(en) die u zou willen gebruiken 

9. Lever het materiaal aan in een zo hoog mogelijke resolutie. 

10. Wij kunnen het ontwerp opmaken inclusief één correctieronde op basis van uw feedback. Wanneer hier 

meerdere correctierondes aan te pas komen, zullen wij hiervoor kosten in rekening brengen (€ 10,00 

(excl. BTW) per correctieronde).   

 

 Meerdere inlegvellen bestellen voor toekomstige orders 

11. Het bestellen van een groter aantal inlegvellen dan aantal pakjes dan u af zou willen afnemen is mogelijk. 

Wij kunnen in dat geval inlegvellen voor u (kosteloos) op voorraad houden, zodat wij uw toekomstige 

bestellingen hiermee kunnen personaliseren.  

12. Het totaal aantal inlegvellen zal bij de eerste bestelling worden gefactureerd.  

 

Instelkosten 

13. Wij rekenen instelkosten wanneer er inlegvellen gedrukt moeten worden. Ook wanneer het om een 

herhaalorder gaat waarbij hetzelfde inlegvel gedrukt zal worden, zullen wij instelkosten berekenen.  


