
Je eigen  
unieke fotocollage...
Template fotocollage medium 50x50 cm.

Foto 1

Foto 5

Foto 9

Foto 13

Foto 2

Foto 6

Foto 10

Foto 14

Foto 3

Foto 7

Foto 11

Foto 15

Foto 4

Foto 8

Foto 12

Foto 16

Hoe kan ik bepalen welke foto waar dient te komen ? 

Bekijk bovenstaande template, bepaal welke foto je waar wilt hebben. 

Wanneer je je keuze hebt gemaakt kun je de namen van de bestanden 

wijzigen in bijvoorbeeld; ‘foto 1’ ‘foto 2’ etc.

Wanneer je alle foto’s (of een gedeelte hiervan) een positie hebt toe-

gewezen kun je diezelfde bestanden uploaden naar onze Wetransfer 

upload omgeving. Om op onze upload omgeving te komen dien je op 

de upload button te klikken, deze button staat in de order bevestigings-

mail. Je kunt ook direct naar www.gddesign.wetransfer.nl surfen. Graag 

wel altijd het ordernummer vermelden. Het ordernummer staat op de 

orderbevestiging die direct na uw bestelling wordt gemaild. 

Hoe wijzig ik de naam van mijn bestand ?

1. Selecteer de desbetreffende foto die je aan de postitie wilt koppelen.

2. Klik nu eenmaal op de foto met je rechter muisknop (heb je een Apple

    Muis, gebruik dan de CMD toets);

3. Klik op naam wijzigen;

4. Nu kun je de naam wijzigen in het juiste nummer.

Proefdruk

Je ontvangt nadat je je bestelling hebt geplaatst en je foto’s hebt geüp-

load een proefdruk van ons. Je kunt akkoord gaan met de proefdruk

of nog wijzigingen doorvoeren. Pas nadat je akkoord bent gegaan, be-

ginnen we met de productie.

Productspecificaties:

Materiaal: Aluminium / Polyethyleen 

Bedrukking: UV Print enkelzijdig

Aantal foto’s: 16

Afmeting paneel: 50x50 cm

Afmeting foto’s: 11x11 cm 

Vragen?

Op onze website geven we antwoord op veelgestelde vragen, staat je

vraag er niet tussen? Stuur dan een mailtje naar info@gddesign.nl

we helpen je graag!


