
Meest gestelde vragen 
Drukwerk bestelmodule 



Wat is er gewijzigd/verbeterd aan de nieuwe portal?
Onze nieuwe Drukwerk bestelmodule heeft een sterk verbeterde performance hierdoor 
kunnen wij u nog sneller en beter van dienst zijn. Verder is de look en feel aangepast 
met een frisse uitstraling. En tot slot is het bestelproces vereenvoudigd. Het bestellen van 
(gepersonaliseerd) drukwerk gaat nu nog sneller en gemakkelijker met de service die u 
van ons gewend bent.

Ik wil gebruik maken van de nieuwe portal, hoe werkt dit?
Klik hier voor de korte handleiding 

Wanneer heb ik voor het laatst besteld en hoeveel?
Via de homepage gaat u naar Mijn bestelgeschiedenis. Hier kunt u zien wat u voorheen 
heeft besteld. 

Ik bestel voor het eerst en/of mis producten in ‘Mijn drukwerk’, hoe 
bestel ik die producten?
Dan heeft u mogelijk eerder nog geen bestelling via onze Drukwerkportal geplaatst. U 
kunt contact opnemen via drukwerk@spruyt-hillen.nl of bel via 030-281 44 16.

Ik wil graag een wijziging doorgeven op een eerdere bestelling, kan dat?
Ga naar het Wijzigingsformulier in het menu op de homepage. Kies hierin bij Artikel het 
product dat u wilt wijzigen en vul de te wijzigen gegevens in. Geef uitsluitend de velden 
aan die u wilt wijzigen.

Wat is de levertijd?
Voor drukwerk is de standaard levertijd circa 15 werkdagen na ontvangst van uw 
opdracht (ongewijzigde opmaak of goedgekeurde nieuwe opmaak). Voor bedrukte 
verpakkingen (o.a. draagtassen, blokbodemzakken) en promotionele producten (o.a. 
hoestpastilles) geldt een levertijd van 3 tot 16 weken (afhankelijk van het product. We 
rekenen deze levertijd vanaf het moment dat de proefdruk(ken) goedgekeurd zijn.

Prijzen bij de bestelling
Onze prijzen zijn exclusief toeslagen, extra kleuren, clichékosten etc. Na uw bestelling 
kunnen deze altijd nog (indien van toepassing) toegevoegd worden.

Hoelang duurt het voordat ik een drukproef ontvang?
Na uw wijzigingsverzoek ontvangt u binnen 2 werkdagen een mail met de vermelding dat 
de nieuwe opmaak gereed staat ter beoordeling.

Ik ga over op een andere printer. Hoe geef ik dat aan?
Geef dit aan bij opmerkingen via het Wijzigingsformulier of via drukwerk@spruyt-hillen.nl 
of bel via 030-281 44 16.

Staat er een nooddoos etiketten voor mij op voorraad?
Op uw verzoek kunnen wij een nooddoos met etiketten op voorraad houden. Dit verzoek 
graag bij uw bestelling aangeven. Wilt u deze doos afroepen? Neem dan contact op 
met de afdeling Drukwerk via drukwerk@spruyt-hillen.nl. Binnen 2 werkdagen heeft u de 
nooddoos in huis.

Heeft u met spoed drukwerk nodig?
Neem dan alstublieft telefonisch contact op met de afdeling Drukwerk (Tel. 030-281 44 16). 
Bij een eventuele spoedorder bedraagt de spoedtoeslag €85,-. Spoedorders zijn alleen 
mogelijk op etiketten, kwitanties en enveloppen.

Hoe lever ik een nieuw logo of een nieuwe opmaak aan?
Als een AI- of EPS-bestand via drukwerk@spruyt-hillen.nl

Hoe vraag ik een offerte aan?
U kunt contact opnemen via uw Accountmanager, via email naar  
drukwerk@spruyt-hillen.nl of bel via 030-281 44 16. Wij helpen u graag.

De weergave is niet naar mijn tevredenheid. Kan ik daar iets aan doen?
Wij adviseren altijd de nieuwste versie te gebruiken van de geïnstalleerde browser en deze 
te updaten. Officieel ondersteunen we alleen de drie meest recente versies van Internet 
Explorer, Edge, Firefox, Chrome en Safari In de meeste gevallen zullen (wat) oudere 
versies en andere browsers ook wel werken.

Tel. (030) 281 44 11 • cs@spruyt-hillen.nl • www.spruyt-hillen.nl

Op al onze leveringen zijn de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Spruyt hillen van toepassing. 
Prijzen zijn exclusief BTW. Zet- en drukfouten voorbehouden. 


