
Een unieke kaart
met illustraties uit mijn beeldbank



Super leuk dat je interesse hebt in mijn liefdevolle illustraties.  Ik laat
regelmatig mijn proces zien op Instagram: van schets tot illustratie. Ik
maak mijn illustraties met de hand, ik gebruik hierbij waterverf,
gouache en een zwarte brushpen. Vervolgens digitaliseer ik de
illustraties. 

In dit document neem ik je mee in de diversiteit aan illustraties die ik
inmiddels heb verzameld in mijn eigen beeldbank en bied ik jou de
mogelijkheid aan om met deze illustraties zelf je eigen kaart samen te
stellen. Met de illustraties die jou aanspreken, die jij leuk vindt.

Ik neem je gelijk ook mee in het proces als je ervoor kiest een persoonlijke
kaart zelf samen te stellen bij mij. Wel zo fijn als je weet waar je aan toe
bent. En ohja, als je keuzestress hebt, help ik je natuurlijk graag! 

Ben je na het doorlezen van dit document toch op zoek naar een op maat
gemaakte kaart? Dat is ook zeker mogelijk! Ik maak graag een offerte voor
je op aan de hand van je wensen. 

Hi lieve jij!



Het proces
Je gaat natuurlijk eerst kijken welke items je op je kaart wilt hebben! Op de bladzijdes hierna heb ik de items gecategoriseerd. Kies hieruit
maximaal 7 items die je aanspreken.1.

2.

3.

4.

5.

6.

Daarna kies je een achtergrond. Je kan kiezen uit één van mijn gedigitaliseerde waterverf achtergronden, of je kiest je eigen achtergrond.
Dit kan natuurlijk ook je eigen huisstijlkleur zijn! Kies hierbij ook of je een liggende of staande kaart wilt (of vierkant). 

De nummers van de items per categorie
De achtergrond die je wilt
Liggend/ staand/ vierkant formaat
Of je de kaart zelf gaat drukken of dat je wilt dat ik dit voor je doe. Stuur de antwoorden van stap 3 dan door.
Stuur mij je huisstijlhandboek door als je wilt dat ik deze kleuren in je kaart verwerk
Wil je je logo op de kaart hebben? Stuur mij dan je logo in een .png bestand door

Je stuurt je keuzes naar mij door via e-mail/ via Instagram: 

Het formaat van je kaart. Een standaard formaat voor kaarten is A6 formaat.
Wil je een enkele of een dubbele kaart. Een dubbele kaart kan je openslaan, daardoor heb je meer ruimte om erin te schrijven
Heb je al een idee welk materiaal je wilt? Wil je: mat/glanzend, glad/ gestructureerd papier? 

Ik lever je een digitaal bestand aan in CMYK-modus. Dit betekent dat je het zelf naar een drukker kan sturen om het af te laten drukken. Heb
je geen idee waar je op moet letten? Dan doe ik dat graag voor jou. Dan wil ik je vragen om na te denken over welke kaart je wilt. Maak een
keuze: 

Ik stuur jou binnen enkele dagen een ontwerp door waarin ik al jouw wensen heb verwerkt! Hierbij krijg je 1 feedbackronde. Dit houdt in
ik 1x kosteloos aanpassingen voor je doorvoer. Daarna vraag ik voor elke aanpassing een x bedrag (afhankelijk van de aanpassing). Ook
staat er altijd mijn naam op de achterkant van de kaart. 

Yes jouw gepersonaliseerde kaart is af! Heel veel plezier met het versturen. 



Vazen

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Kerstbomen

1. 2. 3. 4. 5.

9.



Kaarsen

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

10.



Koffie/thee

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

8. 9. 10. 11. 12. 13.



Mensen

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

8. 9. 10. 11. 12. 13.



14. 17.

18.

15. 16.



Hartjes

1. 2. 3. 4.

6.5. 7. 8.



Dieren

1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8.



Accessoires

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

9. 10. 11. 12. 13.



Planten

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

10. 11. 12. 13.



Tekst kerst

Meubels

1. 2. 3. 4. 5. 6.

1. 2. 3.

7. 8.



Schelpen

Waterverf rondjes

1. 2. 3.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

4. 5. 6. 7.



Overig

1. 2. 3. 4.



Achtergrond
Je maakt je eigen kerstkaart uniek met een mooie achtergrond. Je mag kiezen uit de achtergronden die ik heb
gemaakt met waterver en vervolgens heb ingescand. Maar je mag natuurlijk ook zelf een kleur kiezen uit het
digitale kleurenpalet! Als je ondernemer bent kan je hierbij je huisstijlkleuren gebruiken.

1. 2. 3. 4.

Zelfgekozen
(huisstijl) kleur



Voorbeeld kaarten
Om je een idee te geven wat er allemaal mogelijk is.

Staande kaart

Liggende kaart



Prijzen

Je kiest zelf de items uit 
Je kiest een achtergrond uit
Je krijgt een digitaal bestand .jpg/ .png in CMYK modus in de gekozen specificaties (staand/liggend,
formaat)
Je krijgt 1 feedbackronde nadat je het eerste ontwerp hebt gezien

Hieronder zie je een overzicht van de prijzen en de extra opties. Standaard krijg je de volgende service:

Bedrag

€ 49,00Zelf persoonlijke kaart samenstellen met 1-4 items

€ 62,00

Ik laat de kaart voor jou drukken + € 15,00

Opmaak van de kaart en verwerken van
huisstijlelementen zoals meerdere kleuren en
een logo

Wat?

Zelf persoonlijke kaart samenstellen met 4-7 items

+ € 15,00

*Kies je ervoor om het drukwerk door mij te laten regelen? Vergeet dan niet dat er ook nog drukkosten bij
komen kijken. De kosten zijn afhankelijk van het aantal kaarten dat je wilt laten drukken.  


