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HANDLEIDING PERSONALISEREN 
 

Bent u opzoek naar de perfect poster? Die en poster die een perfecte match is in met de rest van 
de kinderkamer? Dan zit u goed. Bij ASRdesigns kunt u heel simpel een aantal details aan passen 
en zo de perfecte kinderposter maken. Voeg tekst toe, verander de dierenoogjes en kies zelf de 
kleuren. Zie hieronder de details en verdere uitleg. 

• Kies ervoor om tekst bij te voegen | Voeg de naam van uw kind toe, een klein gedichtje 
of een quote. In principe wordt de tekst zwart gedrukt tenzij anders aangegeven (zie uitleg 
blz.3). De tekst zal onder het design komen te staan. Indien nodig wordt het design iets 
verhoogd zodat er ruimte is om de naam eronder te zetten. Het standaard lettertype is 
‘Noteworthy: Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz  
 

 

 

 

 

 

• Kies de ogen van het dier | U kunt kiezen tussen 3 verschillende opties: Blij/ Rond/ Slapend 

 

 

 

• Kies uw eigen kleur achtergrond | U kunt kiezen om de achtergrond één zelfde kleur te 
geven. Wilt u extra toevoegingen in de achtergrond? Doe dit dan via ‘speciale aanvraag’ De 
rest van de poster zal in de standaardkleuren zijn. Wilt u dit anders, stuur gerust een berichtje! 
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• Kies uw eigen kleur lijnen | U kunt kiezen om de lijnen van het design een andere kleur te 
geven. De rest van de poster zal wit zijn. Wilt u dit anders, stuur gerust een berichtje!  

 

 

 

 

 

 

• Combinatie | Uiteraard kunt u ook meerdere details aanpassen, alle bovengenoemde opties 
zijn te combineren.  

 

UITLEG STAPPENPLAN 
 

1. Kies het gewenste design. 
2. Bij ‘selecteer variant’ kiest u voor gepersonaliseerd. De afbeelding die u nu ziet, geldt als 

basis.  
3. Er verschijnt een formulier waarbij u verschillende opties kunt kiezen. 
4. Kies per optie of u deze hetzelfde wilt als de basis (zie bijpassende afbeelding) of graag wilt 

aanpassen.  
5. Kleuren veranderen? Klik op ‘anders’ en klik op kleur vakje. Hierin kunt u nu precies de 

kleur zoeken die u wilt – zie gedetailleerde uitleg hieronder 
6. Vul extra informatie in.  

a. Ogen: Kies welke vorm u wilt.  
b. Kleur lijnen: Kies kleur  
c. Kleur achtergrond: Kies kleur (het design zal in de standaard kleuren zijn|) 
d. Tekst: Vul de gewenste tekst in. Standaard zal de tekst zwart worden, wilt u een andere 

kleur? Schrijf dan tussen haakjes de kleur. VB. Daan (Kleur: …)  
Het standaard lettertype is ‘Noteworthy: Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq 
Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz 
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Kleuren veranderen 

Door op het kleurvakje (1) te klikken kunt 
u precies de kleur kiezen die u wilt!  

Op het balkje onderaan (2) kunt u van links 
naar rechts schuiven om zo kleur te kiezen. 
Vervolgens kunt u in de grote kleurenvak 
(3) met het witte puntje de teint kiezen 
(donker-licht).  

Onderaan zal een RGB code verschijnen. 
Doordat ik gebruikt maak van deze code 
(getallen) kan ik u verzekeren dat u precies 
de kleur krijg die u wilt! 

Let op, u heeft de kleur pas goed aangedrukt als het vakje de kleur is geworden die u wilt. 

Feedback 
Ik zal eenmalig per e-mail een miniatuur opsturen van het resultaat, u kunt dan kijken of u nog 
eventueel dingen wilt bijvoegen / veranderen (Er zitten wel kosten verbonden aan extra werk). Bent u 
tevreden, dan zal ik het ontwerp laten bedrukken en ontvangt u snel uw persoonlijke design. 
 
 
Prijzen 
 
Optie Prijs 

Gepersonaliseerd - Tekst € 5,00 

Gepersonaliseerd - Ogen € 5,00 

Gepersonaliseerd - Kleur (Lijnen / Achtergrond) € 10,00 

Gepersonaliseerd - Combinatie  € 16,00 
 
Heeft u vragen over bepaalde mogelijkheden, neem gerust contact op via het algemene 
contact formulier of stuur een e-mail naar Info@asrdesigns.com. Ik help u met liefde verder 
om de perfecte kinderposter te maken!  
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