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Werkwijze Eigen ontwerp
Proefpakketje met proefkaart
Ben je enthousiast over onze kaarten? Dan is het
handig om een proefpakket bij ons te bestellen. Op deze manier kun je kennis maken met
de kwaliteit van ons drukwerk en het mooie papier. Even voelen is toch anders dan een kaart op
beeldscherm beoordelen.
Hebben je zelf een ontwerp voor jullie kaartje?
Geen probleem. Bestel dan een vergelijkbaar
kaartje met die je voor ogen hebt samen met
een kleurstaal in de gewenste kleur. Zo krijg je
toch een goed beeld van het geheel.
Eigen schets of idee
Heb je een eigen tekening of schets en wil je dat
wij deze uitwerken? Stuur ons zo uitgebreid mogelijk je ideeën en schetsen toe. Wij kunnen dan
de ontwerpkosten voor je in kaart brengen en
dit opnemen onder het kopje ‘ontwerpkosten’ in
de offerte. Wil je graag een voorbeeld zien met
je wensen erin verwerkt dan sturen wij je voorafgaand aan onze werkzaamheden onze factuur
voor de ontwerpkosten.
In de prijs zijn 3 correctierondes inclusief. Mochten er meer correctierondes nodig zijn, dan
worden de kosten hiervan duidelijk van te voren
aangegeven.
Geslacht onbekend
As je nog niet weet of je baby een jongen of een
meisje is kunnen wij 2 kaartjes voor je klaarzetten. Hiervoor wordt een toeslag gerekend.
Eigen ontwerp
Heb je zelf een ontwerp gemaakt, en is hij al
klaar en naar wens, dan kunnen wij op basis hiervan een offerte voor je maken.
Aanleverspecificaties
Een eigen ontwerp moet aangeleverd worden volgens onze specificaties. Deze kun je hier vinden.
Als onze specificaties niet duidelijk zijn, dan kun
je ervan uitgaan dat je niet over de technische
kennis beschikt om het bestand drukklaar te
kunnen aanleveren. Wij adviseren je in dit geval
door ons te laten verzorgen. Wil je je bestand

om laten zetten naar een drukklaar bestand
door ons, dan kan dit tegen DTP tarief.
Reservering en betaling
Ben je tevreden over het ontwerp en de offerte
en wil je zeker zijn van een plekje in onze planning voor wanneer je kindje geboren wordt,
dan raden wij je aan de drukwerk offerte te
accepteren waarna wij je onze factuur sturen.
Na ontvangst van betaling zullen wij jullie opdracht opnemen in onze planning en kunnen wij
er tevens voor gaan zorgen dat het papier en
alle andere materialen vroegtijdig op voorraad
bij ons in huis ligt en voor je zijn gereserveerd.
Dan kunnen wij straks wat sneller schakelen als
jullie kindje er is.
Proefdruk
Naast een digitaal voorbeeld is het voor print
kaarten mogelijk een proefdruk van je kaartje
te ontvangen. Deze is inbegrepen in onze prijs,
er worden geen extra kosten voor gerekend. De
proef wordt pas voor jullie gedrukt wanneer het
ontwerp door jullie is goedgekeurd of aangeleverd.
Het is helaas niet mogelijk voor letterpress / folie
/ verlijmde kaarten een proefdruk aan te maken
vanwege het drukproces wat hierbij komt kijken.
In plaats daarvan kunnen we een bestaande
proefkaart opsturen zodat je de uitstraling van
letterpress in het echt kunt zien.
Enveloppen eerder ontvangen?
Dit kan! Wij moeten hier wel extra verzendkosten voor in rekening brengen van ¤7,95.
Adressen
Geen zin om al die enveloppen te schrijven?
Wij kunnen op licht gekleurde enveloppen jullie
adressen mooi printen. Hier rekenen wij een bedrag voor per bedrukt adres in zwart, kleur is
ook mogelijk tegen een meerprijs.
Jullie kindje is geboren! Hoera!
Als jullie kindje geboren is dan ontvangen wij
van jullie een mailtje met de juiste geboortege-
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gevens of het definitieve bestand gereed voor
drukwerk volgens onze aanleverspcificaties.
Plaats in het onderwerp van het mailtje de tekst:
‘SPOED geboren’.
Zo kunnen wij hier wat sneller actie op ondernemen. Wij kijken jullie aangeleverde bestand
dan na of passen het ontwerp dan dezelfde dag
nog voor jullie aan en sturen het nogmaals naar
jullie toe voor jullie akkoord op het definitieve
bestand.
Belangrijk > Controle definitief ontwerp
Controleer een definitief, laatste ontwerp
zorgvuldig, op dit punt neem jij de verantwoordelijkheid voor de correctheid van de
gegevens op de kaart. Blijkt dat er een fout
staat in het ontwerp (onafhankelijk hoe het
is ontstaan, door ons of door jezelf) en het
drukwerk moet opnieuw gedrukt worden
zijn wij genoodzaakt kosten door te berekenen, dit is minimaal 50% van het totaalbedrag.
De hoogte hiervan hangt af van de bewerkelijkheid van de kaart.
Productieproces print
Na ontvangst van akkoord op het definitieve bestand duurt het drukproces voor print
ca. 2-3 werkdagen. Na het drukproces sturen wij
de bestelling op met de bezorgdienst.
Productieproces letterpress, folie, of print en
folie, en verlijmde kaarten
Dit bewerkelijke drukproces neemt ca. 5 werkdagen in beslag (dezelfde dag geldt als werkdag
wanneer er voor 11.00 uur akkoord wordt gegeven). Afhankelijk van de bewerkelijkheid van de
bedrukkingen kan het wel eens een dagje korter
duren maar ook een dagje langer. Bijvoorbeeld
door droogtijd of meerdere bedrukkingen.
Na het drukproces sturen wij de bestelling op
met de bezorgdienst. Dit betekent dat je uit
moet gaan van een week voordat je de kaarten
in huis hebt omdat er soms een weekend tussen
zit.
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Verzending
Wanneer het pakket in het sorteerproces zit van
de bezorgdienst ontvangen jullie van ons automatisch een track en trace code om de zending
te kunnen volgen.
Zelf een ontwerp aanleveren en auteursrecht
Natuurlijk kun je een voorbeeld van een andere
ontwerper opsturen om de stijl die je in gedachten hebt aan te geven, maar wij kopiëren GEEN
ontwerpen van andere ontwerpers.
Indien je zelf een ontwerp, illustratie, gedicht,
tekening etc. hebt aangeleverd wat inbreuk
maakt op het auteursrecht van een andere partij zullen wij dit NIET in behandeling nemen of
drukken.
Op een ontwerp of illustratie, gedicht, tekening
etc. is, zonder dat de maker daar iets voor hoeft
te doen, auteursrecht van toepassing. Wanneer
je daar inbreuk op maakt, door bijvoorbeeld iets
van het internet te halen, te kopiëren, te gebruiken, aan te passen, etc, dan ligt de verantwoordelijkheid van de gevolgen hiervan bij jou. Het
kan tot gevolg hebben dat je achteraf nog een
bedrag moet betalen voor de gemaakte inbreuk
en het gebruik van dit ontwerp, tekening, tekst
etc. plus een eventuele boete. Voor meer informatie hierover verwijzen wij je naar onze algemene voorwaarden.
Heb je nog vragen?
Stuur je vragen naar info@dekaartjeswinkel.nl
Wij beantwoorden graag je vragen!

