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�k werk op maandag, d�nsdag en donderdag van 9.00-14.00 uur. 
T��dens deze uren ben �k gefocust op het ontwerpen en kall�graferen.
Vragen kun �e het best stellen v�a e-ma�l, d�e probeer �k b�nnen 24 uur

te beantwoorden. 
 

Als �e het f��n v�nd om even l�ve contact te hebben kunnen we een
contactmoment �nplannen v�a de telefoon of zoom, d�t kan eventueel

ook bu�ten genoemde dagen/t��den. Een gesprek �nplannen zorgt
ervoor dat �k de over�ge t��d focus kan houden op de ontwerpen d�e �k

voor �e maak. 

B�� het maken van �ull�e trouwkaarten v�nd �k
het belangr��k dat �e er over 10 of 20 �aar nog
steeds met een wauw-gevoel naar k��kt. 

Kall�graf�e �s t��dloos, romant�sch en st��lvol.
D�t vormt de bas�s van �eder ontwerp, zelfs als
het maar een kle�n element �s. 

Met m��n pass�e voor kall�graf�e en geloof �n de
l�efde ga �k voor �ull�e aan de slag!

L�efs, Femke

T��DLOOS, ROMANT�SCH EN ST��LVOL 

BERE�KBAARHE�D
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PAP�ER
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Katoen effen
Kantoen met een f��n l��nt�e
Oud Hollands met een scheprand�e  
Handgeschept pap�er schelpkleur
Handgesechept pap�er w�t

1.
2.
3.
4.
5.

Voor de sem�-custom kaarten kun �e k�ezen
u�t 5 soorten pap�er

En 3 soorten enveloppen
 Effen
 Oud Hollands met Structuur
 Handgeschept

1.
2.
3.
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*kleuren kunnen iets afwijken door het beeldscherm

Voor spec�f�eke wensen kunnen we bespreken wat er
mogel��k �s, dan wordt het een kaart op maat.



DRUKWERK
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Drukwerk en ambachtel��ke fol�edruk

Druk kleuren voor de collect�e

�nktkleuren fol�edruk

Het �s moe�l��k om de kleuren
van fol�edruk goed op de foto
vast te leggen. op �nstagram

@beeq.kall�graf�e zal �k
proberen een du�del��ker

beeld te geven met behulp
van v�deo

*kleuren kunnen alt��d �ets afw��ken door het beeldscherm

meerder kleuren besch�kbaar



LETTERTYPES
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Voor de sem�-custom kaarten kun �e k�ezen
u�t 5 soorten letterypes

En 2 kall�graf�e st��len

Klass�eke kall�graf�e Moderne kall�graf�e

Op de webs�te kun �e versch�llende
lettertypes b�nnen een ontwerp vergel��ken



COLLECT�E KRANSEN

 
 
 
 
 
 

 
�k heb een aantal kransen waar �e u�t kunt k�ezen om te

personal�seren. D�t �s voor de "sem�-custom" trouwkaarten. Het �s
ook mogel��k om een kaart volled�g op maat te laten maken. 
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Eerst verzamel �k alle gegevens en wensen, zoals �ull�e namen, kleuren,
teksten en over�ge gegevens d�e �k nod�g heb voor het ontwerp. Als �e
het f��n v�nd om t��dens een gesprek �ets toe te l�chten of vragen te
stellen kunnen we daar ook een bel-afspraak voor plannen!

Als �e een ontwerp op maat w�l vraag �k �e om een moodboard aan te
maken op P�nterest, zodat �k kan z�en wat �ouw �nsp�reert, welke sfeer
�e w�lt bere�ken. 

Graag ontvang �k �ouw feedback, zodat de kaart helemaal naar wens �s.
�e ontvangt ook alt��d eerst een d�g�tale proefdruk zodra het klaar �s.
Wanneer �e een ontwerp op maat laat maken, ontvang �e ook een
schetsproef, zodat we steeds op 1 l��n z�tten. 

 

HOE HET GAAT
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�e kunt �e ontwerp nog verder personal�seren met waxzegels met
�ull�e �n�t�alen of trouwlogo!

Gebru�k z��de l�nten als accent om de kleur van de bru�loft terug te
laten komen.

Laat de adressen kall�graferen �n de zelfde kall�graf�est��l als �e
trouwkaart.

Geef de enveloppen een extra toevoeg�ng met �ull�e trouwlogo of
een patroon van matchende �llustrat�es, door aan de b�nnenkant
envelopl�ners toe te voegen!

De toegevoegde �tems maak �k voor �ull�e op maat, passend b�� de
trouwkaarten d�e �ull�e hebben u�tgekozen. 

Maak de hu�sst��l van �e bru�loft compleet met de dag van de
bru�loft �tems zoals naamkaart�es, menukaarten en een welkomst
bord. 

 

TOEVOEG�NGEN
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De toegevoegde �tems maak �k voor �ull�e
op maat, passend b�� de trouwkaarten d�e

�ull�e hebben u�tgekozen. 



Kan �k de krans van een ontwerp comb�neren met het ontwerp van
een andere kaart?

�a, �u�st! Daar �s deze g�ds voor, dan kun �e zelf k��ken welke
krans �e graag w�l, net als de lettertypes, drukkleuren en
pap�ersoorten.

Kan �k ook meerdere kleuren comb�neren?
�a, �e mag ook alt��d even ma�len of een afspraak maken dan
kun �e even toel�chten wat �e prec�es zou w�llen.

Waarom heb �e vaste kleuren gebru�kt?
Dan kun �e ger�cht k�ezen en weet �e waar �e aan toe bent. 

Kan �k de kleuren �n het echt bek��ken?
�a �e kunt een samplepakket�e aanvragen voor de pap�ersoorten
en daar z�tten de drukkleuren ook b��. D�t raad �k ook zeker
aan zodat �e een beter beeld hebt.

Z��n er meer drukkleuren mogel��k?
�a als �e een kaart op maat laat maken kunnen we bespreken
welke kleur �e graag zou w�llen. 

 

VEELGESTELDE VRAGEN
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Heb �e alle �nfo kunnen lezen? Of heb �e m�ssch�en �ets �n gedachten
wat er nog n�et tussen staat? 
Stuur me zeker een e-ma�l naar femke@beeq-kall�graf�e.nl als �e nog
ergens vragen over hebt.

Weet �e genoeg? Laten me weten wat �ou wensen z��n zodat �k
vr��bl��vend een offerte op maat voor �e kan maken.

�k k��k er naar u�t om met �e te samen te werken!

DANK�EWEL!
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