
                        ONTWERP CUSTOMDESIGN 

 

▪ Uitwerken designvoorbeelden 

 

 

Uit het gesprek met de klant proberen we uit te maken waar deze met het design naartoe 

wil. Soms geeft de klant dit aan via een eenvoudige schets of via enkele voorbeeldfoto’s, die 

hij bv. op het net vond, soms laat hij ons hierin de vrije hand.  

De correct te gebruiken kleuren bekijken we samen op onze kleurendoeken. Deze geven een 

effectief voorbeeld van de kleuren die uit onze printers rollen.  

Onze designers werken nadien 3 verschillende designvoorbeelden uit. Vanuit één van deze, 

of de combi van de drie designvoorbeelden werken we verder. Eenmaal gekozen zijn er 3 

totaalaanpassingen mogelijk. Er zijn dus in totaal 6 designvoorbeelden in de prijs ‘opmaak 

design’ inbegrepen. 

De prijs ‘opmaak designkost’ is 120€ excl btw. Op deze prijs kan, naargelang het aantal 

kledingstukken, nog een korting van toepassing zijn. Check hiervoor de lijst kortingen. 

Vanaf een 7de designvoorbeeld  zal er een toeslag van 25€ per designvoorbeeld verrekend 

worden. 



Als klant dien je alle nodige logo’s en/of teksten met een vectorieel bestand te bezorgen. 

Een ‘jpeg’ bestand met hoge resolutie kan in sommige gevallen ook gebruikt worden.  

Kan je het origineel vectorieel bestand van een logo niet meer vinden, dan kunnen wij dit 

voor jou bewerken. Het bewerken van een ‘niet vectorieel’ logo kost 35€ excl btw.  

 

 

▪ Aanmaak drukfiles   

 

 

Na de definitieve goedkeuring van design en kleuren kunnen onze designers verder met het 

aanmaken van de drukfiles voor de productieprinters. Voor ieder besteld item 

(broek/shirt/vest…) dient een aparte drukfile aangemaakt te worden. 

Het aanmaken van de drukfiles zit in de kost ‘opmaak design’ inbegrepen. 

 

 

▪ 3D voorstelling 

 

Indien gewenst kan voor clubs en/of bedrijven, die hun toekomstige kledij mooi willen 

presenteren, een 3D voorstelling gemaakt worden.  

 



 

Een aparte 3D opmaak kost 100€ excl btw. 

 

 

▪ Nieuw logo 

Wij bieden ook de mogelijkheid om een totaal nieuw logo te ontwikkelen. Het maken 

van een nieuw logo (met 5 voorbeelden en mogelijkheid tot aanpassing) kost 175€ excl 

btw. 

 

                


