
Keuzemogelijkheden  
geboortekaartjes Mies van Hout

Er zijn 2 soorten kaarten.

- Kaarten met een tekening met witte achtergrond.

- Kaarten met een tekening met zwarte achtergrond.



Kaarten met een tekening 
met witte achtergrond

Het zijn dubbele kaarten.
Uitgevouwen is het formaat: 13,5 x 27 cm.
Gevouwen: 13,5 x 13,5 cm.
Er zit een mooie enveloppe bij in de kleur gebroken wit.

Voorbeeld van een opengevouwen kaart.

Voorbeeld van de tekst in de binnenkant 
U kunt zelf de kleuren van de tekst bepalen.

Gevouwen ziet 
het er zo uit.



blauw 1	 	 Typografie	 Typografie
blauw 2	 	 Typografie	 Typografie
oranje	 	 	 Typografie	 Typografie
rood	 	 	 Typografie	 Typografie
geel	 	 	 Typografie	 Typografie
groen1		 	 Typografie	 Typografie
groen2		 	 Typografie	 Typografie
cyaan	 	 	 Typografie	 Typografie
cyaan% 	 Typografie	 Typografie
magenta	 	 Typografie	 Typografie
magenta%		 Typografie	 Typografie
zwart	 	 	 Typografie	 Typografie 

De tekst

Er zijn twee lettertypen:

Lettertype	1
Lettertype 2
Dit zijn de opties voor de kleuren. 
De kleuren zijn onderling te combineren. 

Er kunnen ook verschillende kleuren in een woord of naam. 



Kaarten met een tekening 
met zwarte achtergrond

Het zijn dubbele kaarten.
Uitgevouwen is het formaat: 13,5 x 27 cm.
Gevouwen: 13,5 x 13,5 cm.
Er zit een mooie enveloppe bij in de kleur gebroken wit.

Voorbeeld van een opengevouwen kaart.

Voorbeeld van de tekst in de binnenkant.
En zijn vier achtergrondkleuren mogelijk. 
U kunt zelf de kleuren van de tekst bepalen.

Gevouwen ziet 
het er zo uit.



Achtergrondkleuren voor de kaarten 
met een afbeelding met zwarte achtergrond
NB: De kleur van de tekening kan niet veranderd worden

1       2          3      4

De tekst

Er zijn twee lettertypen

Lettertype	1
Lettertype 2



blauw 1	 Typografie	 Typografie  Typografie	 Typografie
oranje	 Typografie	 Typografie Typografie	 Typografie
geel	 	 Typografie	 Typografie Typografie	 Typografie
groen2	 Typografie	 Typografie Typografie	 Typografie
cyaan% Typografie	 Typografie Typografie	 Typografie
magenta%Typografie	 Typografie Typografie	 Typografie
zwart	 Typografie	 Typografie Typografie	 Typografie
wit 	 Typografie	 Typografie Typografie	 Typografie 

blauw 1	 Typografie	 Typografie  Typografie	 Typografie
blauw 2	 Typografie	 Typografie 
geel	 	 Typografie	 Typografie Typografie	 Typografie
groen2       Typografie	 Typografie
cyaan       Typografie	 Typografie
cyaan% Typografie	 Typografie Typografie	 Typografie
magenta%      Typografie	 Typografie
zwart	 Typografie	 Typografie Typografie	 Typografie
wit	 	 Typografie	 Typografie Typografie	 Typografie 

Mogelijke kleuropties van de tekst 
op de verschillende achtergronden. 

 rood 

donkerblauw lichtblauw 



Voorbeelden van kaarten en 
typograf ie zijn te zien op

- www.miesvanhout.nl
- www.printstudiozeven.nl

Uw kleurkeuze en het plaatsen van de tekst kunt 
u regelen met de printstudio.
U kunt bij hen ook een proefkaartje aanvragen
of bij ze langs om de voorbeeldmap in te kijken.

De kaarten kosten per stuk 3,- euro bij een afname van 
minimaal 50 exemplaren. 
Er zitten mooie enveloppen bij (gebroken wit).
De prijs is inclusief enveloppe en BTW en exclusief verzendkosten.

Print Studio Zeven
Mercuriusweg 11
9482 WK Tynaarlo

Tel. 0592-544541
Fax 0592-544631

info@printstudiozeven.nl

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag 09.00 - 13.00 uur


