
STAPPENPLAN 

Bedankt voor uw aanvraag bij ZonweringReclame.nl. Om een snelle- en 
correcte prijsopgaaf te kunnen verzorgen, hebben we vaak nog wat informatie 
nodig. 

De volgende situaties kunnen van toepassing zijn; 
 

U wilt uw bestaande zonwering door 
zonweringreclame.nl laten bedrukken 

U wilt uw nieuwe zonwering door  
zonweringreclame.nl laten bedrukken 

U wilt een nieuw zonweringsysteem bij 
zonweringreclame.nl bestellen en laten  
bedrukken 

1. U wilt uw bestaande zonwering door 
zonweringreclame.nl laten bedrukken 

Het is mogelijk uw bestaande zonwering door ons te laten bedrukken. Echter doen we 
dit niet op locatie. Wij zetten, in overleg met u, een gespecialiseerd zonweringbedrijf 
in om uw zonwering te verwijderen en na bedrukking weer terug te plaatsen. Deze de- 
en montagekosten worden los geoffreerd, zodat u zelf kunt bepalen of u dit door ons, 
of door een eigen gekozen bedrijf laat doen. 

De volgende informatie hebben wij nodig: 
-‐ Het adres van het betreffende pand 
-‐ Op welke verdieping bevindt zich de reeds geplaatste zonwering 
-‐ Welk type systeem is het (markies, uitvalscherm, enz.) 
-‐ Is dit systeem elektrisch of handbediend 
-‐ Betreft het een rechte of golfvolant 
-‐ Wat is de vakmaat van het te bedrukken deel (breedte x hoogte) 
-‐ Wat is de kleur van de ondergrond 
-‐ Graag ontvangen wij een omschrijving of bestand wat er op zou moeten.  

Bij voorkeur een AI, EPS, of bruikbare PDF (alles in outlinecontour) 
-‐ Wat is het gewenst aantal kleuren van de bedrukking 

ga dan alleen naar kopje 1

ga dan alleen naar kopje 2

ga dan alleen naar kopje 3



 
2. U wilt uw nieuwe zonwering door 
zonweringreclame.nl laten bedrukken 

In overleg met u of uw zonweringbedrijf zal het bij ons afgeleverd worden, waarna wij 
het (na bedrukking) weer naar u retour sturen. Volants en schermdoeken (met een 
hoogte van max 170 cm) worden franco retour gezonden. 
De volgende informatie hebben wij nodig: 

-‐ Wat is de vakmaat van het te bedrukken deel (breedte x hoogte) 
-‐ Wat is de kleur van de ondergrond 
-‐ Graag ontvangen wij een omschrijving of bestand wat er op zou moeten.  

Bij voorkeur een AI, EPS, of bruikbare PDF (alles in outlinecontour) 
-‐ Wat is het gewenst aantal kleuren van de bedrukking 

3. U wilt een nieuw zonweringsysteem bij 
zonweringreclame.nl bestellen en laten bedrukken 

Het leveren van een nieuw scherm, markies of volant is mogelijk. Wij doen dit in  
nauwe samenwerking met gespecialiseerde zonweringsbedrijven waar wij veel zaken 
mee doen. De prijsopgaaf voor het systeem wordt los van de bedrukking geoffreerd. 
Zo kunt u zelf bepalen of u het door ons, of door een eigen gekozen bedrijf laat 
leveren en enkel de bedrukking door ons laat verzorgen. (zie dan kopje 2) 

Houdt u vooraf rekening met de evt. benodigde gemeente-vergunningen voor een nieuw 
systeem. 

De volgende informatie hebben wij nodig: 
-‐ Het adres van het betreffende pand 
-‐ Op welke verdieping zou het zonweringsysteem moeten komen 
-‐ Welk type systeem heeft u in gedachten (markies, uitvalscherm, enz.) 
-‐ Gaat de voorkeur uit naar elektrisch of handbediend 
-‐ Wat is de vakmaat van het te bedrukken deel (breedte x hoogte) 
-‐ De gewenste kleur van de stof 
-‐ De gewenste kleur van de afbiesband, bies en stiknaad 
-‐ De gewenste kleur van het frame 
-‐ Hoe hoog wilt u de volant (standaard is ca 20 cm)  
-‐ Betreft het een rechte of golfvolant 
-‐ Graag ontvangen wij een omschrijving of bestand wat er op zou moeten.  

Bij voorkeur een AI, EPS, of bruikbare PDF (alles in outlinecontour) 
-‐ Wat is het gewenst aantal kleuren van de bedrukking 

Indien u nog vragen heeft horen wij dit graag. Uiteraard zijn bovenstaande zaken ook 
snel telefonisch door te nemen. 

zonweringreclame.nl

http://zonweringreclame.nl

