
Het Color Image Team wenst u

SUCCES
bij het maken van uw thesis.

Hoe uw

documenten

voorbereiden en 

aanleveren

voor uw thesis.

Thesis
voor

Dummies

Openingsuren:
Ma - Vrijdag     9.00 - 18.30 uur

Zaterdag           10.00 - 16.00 uur



!! B E L A N G R I J K !!

Bewaar uw document als PDF !

Witte schutbladen verwerken in uw document.

Opmaak in standaardformaat A4

Zwart-wit prints A4

zw/w A4 print       € 0,05
zw/w A4 print op kleurenprinter    € 0,10

Kleurenprints A4

Self-service via kantoorprinter    € 0,35

Hoge kwaliteit op Canon imagePRESS C800:
1-19        € 1,00
20-49        € 0,80
50-99        € 0,70
100-249       € 0,50
250-499       € 0,40
500-999       € 0,35

Kaften (per vel A4)
Wit of gekleurd 160gr/200gr     € 0,15
Marmer 200gr       € 0,35

Inlijmen
Narrow (tot 120 bladen)  € 2,00  € 2,50
Medium (tot 230 bladen)   € 2,50  € 3,00
Large  (tot 350 bladen)  € 3,00  € 3,50

KOSTPRIJS (per print)

Zonder
PVC

Met PVC
voor/achter





Met een goede 

voorbereiding gaat het 

printen van uw thesis best vlot. 

Zet je thesis op je eigen computer om naar 

PDF in afdrukkwaliteit. Dit heeft als groot voordeel 

dat ze op elke computer gelezen en op elke printer afgedrukt kunnen 

worden, onafhankelijk van de gebruikte software. Geen last dus van verschoven 

alinea’s, ontbrekende lettertypes of paginanummers, ... en dé manier van werken!

Indien er pagina’s in kleur geprint moeten
worden zijn er 2 werkmethodes:

Het werk bevat SLECHTS ENKELE KLEURPAGINA’S : hierbij noteert u best op 
voorhand om welke pdf-pagina’s het gaat, zo kan er snel geprint worden op een zwart-
wit printer en enkel de kleurenprints op een kleurenprinter.  U dient de kleurenpagina’s 
nadien enkel nog in uw thesis tussen te voegen.

Het werk bevat HOOFDZAKELIJK KLEURENPAGINA’S (of de vele kleurenpa-
gina’s zitten erg verspreid in het werk) : hierbij kan u opteren om het ganse werk op 
een kleurenprinter af te drukken, evenwel met een klein risico dat niet alle zwart-wit 
pagina’s als dusdanig door onze printer herkend en aangerekend worden.
(TIP: Scan uw zwart-wit afbeeldingen in grijsschaal i.p.v. RGB).

Tijdspanne :  Er kunnen geen afspraken gemaakt worden.
   DE SNELSTE manier om uw thesis af te werken.

Als alles goed voorbereid werd in PDF, worden ze geprint terwijl u wacht. U gaat dan 
met ingebonden thesissen buiten!

Tips :
- Wacht niet tot het laatste moment om uw thesis af te drukken.
- Scan uw zwart-wit afbeeldingen in grijsschaal i.p.v. RGB.
- Witte schutbladen of tussenvellen zet je mee in je document.
- Meer tips voor het aanmaken van PDF’s: www.colorimage.be/printen-kopieren Kringkortingen gelden niet voor thesissen.

Prijzen incl. BTW


