
 
 
 
 
 
 
 
 
Het pakket – Enkele advertentie  
Prijs: € 75,00 excl. Btw  
Omschrijving: Opmaak voor één enkele advertentie | Binnen 2 tot 4 werkdagen statische afbeeldingen 
op maat voor uw LED-scherm | Pixel-perfect, volledig in huisstijl en in lijn met de gewenste doelstelling | 
Inclusief één correctieronde. 
 
Na aanschaf van dit pakket ontvangt u een email met factuur, orderinformatie en aanleverspecificaties. 
 
Contact info 
Info@ledify.be  
 
FAQ  
Omdat ‘grafische ondersteuning geen kant-en-klaar product is, begrijpen wij dat er soms vragen zijn.   
 
Wil je meerdere ontwerpen laten maken?  
Geen probleem, stuur ons een email zodat we dit verder op maat kunnen bespreken.  
 
Welke bestanden moet ik aanleveren?  
Wij vragen je om de logo’s, lettertypen, schetsen of eigenlijk alles wat we nodig zouden kunnen 
hebben, door te sturen naar info@ledify.be. Wil je bijvoorbeeld een logo presenteren? Dan hebben wij 
natuurlijk het logo nodig. Alle specifieke inhoud die we zelf niet zomaar kunnen verkrijgen, dient 
aangeleverd te worden. 
 
Voorbeelden van bestanden die je zelf moet aanleveren: 
– Specifieke foto die gebruikt moet worden in de ‘slide’; 
– Specifiek logo van een klant of sponsor; 
– Specifiek logo van de club of vereniging; 
– Advertentie van een klant of sponsor; 
– Speciale lettertypen die je wenst te gebruiken; 
– Tekstdocument voor eventueel weer te geven tekst. 
 
Hoe geef ik feedback op mijn ontwerp?  
Zodra we een eerste ontwerp afgewerkt hebben, sturen we deze jou terug via email. Hierna heeft u één 
correctieronde. Heeft u na één correctieronde, meer (nieuwe) feedback of heeft u zelf iets verkeerd 
aangeleverd? Dan brengen wij deze wijzigingen aan volgens ons uurtarief van €65, (excl. btw.) Als u 
complexe of meerdere opmaken wenst zal dit aan hetzelfde uurtarief aangerekend worden. Weet dat wij 
steeds op voorhand, en zo duidelijk mogelijk, de eventuele meerprijzen boven op het standaardpakket 
naar u communiceren.  
 
Heb ik een klacht?  
Whoopps! Dat is niet de bedoeling natuurlijk. Bel of mails ons gerust om de situatie te bespreken.  

HULP NODIG BIJ HET  
OPMAKEN VAN DE BEELDEN?  
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