Het begint met jullie aanvraag in onze mailbox, jullie zijn enthousiast over onze ontwerpen dus plannen we een kennismakingsgesprek om jullie wensen te bespreken. Dit kan bij ons in de studio en mocht langskomen niet haalbaar zijn kan dit ook via Skype.

Tijdens het gesprek krijgen wij een globaal idee van jullie wensen. Jullie hebben voorbeelden en advies gekregen over
materiaal, kosten en mogelijkheden. Nu is het belangrijk dat wij het kostenplaatje op papier zetten dat is dan ook de volgende
stap: wij sturen jullie de offerte.

Zodra jullie helemaal instemmen met de offerte, de meegestuurde algemene voorwaarden. Geven jullie akkoord op de offerte en
daarmee ook automatisch op de algemene voorwaarden.

Na het akkoord gaan van de offerte en de algemene voorwaarden beginnen wij met het ontwerpen van jullie trouwkaart!
Aan de hand van jullie wensen maken wij verschillende digitale proeven die jullie digitaal via de mail ontvangen.

Nu is het aan jullie! Welke proef vinden jullie helemaal geweldig en welke spreekt jullie totaal niet aan. Jullie favoriet, samen met
de aanpassingen die jullie aangeven, zal degene zijn waar we de aankomende
3 ontwerp rondes mee aan de slag gaan.

Nu gaan we samen de 3 ontwerp rondes in die opgevolgd wordt door het definitieve ontwerp.
ronde 1: proef + jullie reactie
ronde 2: aangepaste proef + jullie reactie
ronde 3: aangepaste proef + jullie laatste reactie en aanpassingen
Wij ontwikkelen de defintieve ontwerp

Jullie ontvangen het defintieve ontwerp via de mail en wij zullen een proefprint van de kaart bestellen, die jullie ook ontvangen.
Door middel van de proefprint kunnen wij zien of alle lettertypes groot, dik en duidelijk genoeg zijn. Of alle kleuren zijn zoals we
ze willen en of wij geen fouten hebben gemaakt tijdens het ontwerpen.

De proefprint is akkoord, eventuele aanpassingen zijn gemaakt. Dit is dan het moment dat we jullie trouwkaarten laten drukken.
Zodra het drukwerk klaar is kunnen jullie dit ophalen, of wij brengen het. Doorgaans is dit 2 maanden voorafgaand aan jullie
bruiloft. Zo gauw jullie de trouwkaarten hebben ontvangen krijgen jullie de factuur van ons. De totale levertijd van begin
ontwerpen en levering is 2 maanden.

