
Wilt u uw blad een extra mooie uitstraling 
geven? Dan is het Lay-out Pluspakket een 
goede oplossing voor u. Hierbij maakt de 
redactie zelf de lay-out van de pagina’s 
waarna een professionele DTP’er van BladNL 
alles naloopt. Hij zet de puntjes op de i met 
lay-outcorrecties en het verfraaien van de 
opmaak. Met beperkte kosten krijgt u zo  
toch een professionele lay-out en daarmee 
een extra mooi blad.

   

Meer informatie over het Lay-out 
Pluspakket op de achterkant Q 

www.bladnl.nl
030-2416975 / info@bladnl.nl 

Lay-out Pluspakket: BladNL zet de puntjes op de i



Postadres: Postbus 1286 - 3600 BG Maarssen Bezoekadres: Uraniumweg 21 - 3542 AK Utrecht

BladNL heeft zowel offsetdrukpersen als digitale printers en verzorgt alle productie in eigen huis.

De redactie maakt zelf de lay-out
Er zijn twee manieren waarop de redactie in dit geval de lay-out 
kan maken. Namelijk in de online lay-outapplicatie van BladNL 
of offline met het programma ‘InDesign’. De redactie doet het 
meeste werk: de verdeling over de pagina’s, het plaatsen van 
teksten en afbeeldingen en het maken van de lay-out per pagina. 

BladNL zet de puntjes op de i
Vervolgens gaat onze lay-out expert aan de slag. Hij loopt alle 
pagina’s na en voert verbeteringen door. Dit kan gaan om 
correcties zoals het uitlijnen van objecten of het consequent 
doorvoeren van tekststijlen. Daarnaast kan hij op eigen intiatief 
de pagina’s verfraaien. Hierbij kunt u denken aan het maken van 
foto-effecten, achtergronden en kaders. De lay-out wordt dus 
gecorrigeerd en verfraaid, door een professionele DTP-er.  

Met of zonder digitale drukproef
Desgewenst sturen we u een voorbeeld per email van de 
bijgewerkte lay-out. U kunt die doorlopen en eventuele 
wijzigingen aan ons doorgeven. Houd er in dit geval rekening mee 
dat de levertermijn voor de productie ingaat als u akkoord bent 
gegaan met de uiteindelijke drukproef.  

Is het Lay-out Pluspakket iets voor u?
Wilt u de lay-out van uw blad tegen beperkte kosten nèt dat 
beetje extra geven? Neem dan contact met ons op. We nemen 
dan de details met u door en sturen een vrijblijvend prijsvoorstel. 

www.bladnl.nl
Specifieke wensen? Bel of mail ons:
030-2416975 / info@bladnl.nl 
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