
   Aanleverspecificaties websitetekst ZP Dalfsen  

Wat leuk dat je lid wordt van ZP Dalfsen! Natuurlijk hoort bij je lidmaatschap ook een 
vermelding op de website van ZP Dalfsen. Om de juiste informatie op onze website te plaatsen 
vragen we je om onderstaande gegevens aan te leveren en samen met het inschrijfformulier en 
het incassoformulier te mailen naar contact@zpdalfsen.nl 

Aan te leveren documenten en teksten: 

- Profielfoto & logo 
- Beschrijvende tekst voor op je persoonlijke pagina  
- Categorie op website 
- Contactgegevens 

Profielfoto & logo 

Wij ontvangen voor het logo en de profielfoto graag vierkante bestanden met een minimaal 
formaat van 400x400 pixels. Rechthoekige afbeeldingen worden bijgesneden naar een 
vierkant formaat. 

Graag het beeldmateriaal los aanleveren. Dus de foto’s of logo’s niet plaatsen tussen de teksten 
in het Word-bestand. 

Als het materiaal niet aan bovenstaande eisen voldoet kunnen wij het helaas niet gebruiken 
voor de opmaak voor de website en verzoeken wij om nieuw materiaal. 

Beschrijvende tekst voor op je persoonlijke pagina (maximaal 2000 tekens) 
Het is belangrijk pakkend weer te geven wat ‘je in huis hebt’ en wilt aanbieden. Dat kan door de 
tekst te starten met een slogan of iets waarmee jij je onderscheidt. Dit ‘triggert’ om de verdere 
uitleg door te lezen. Deze uitleg niet starten met data of geschiedenisfeitjes (‘Sinds 1983’o.i.d.) 
maar sprankelend houden, in het ‘hier en nu’. Het is mogelijk om met een vraag te starten of 
probleem te schetsen waarvoor jij de oplossing biedt, bijvoorbeeld: Op zoek naar een mooi 
tapijt voor de slaapkamer of sfeervolle gordijnen voor in de woonkamer? ‘Naam 
Woningstoffering’ heeft diverse projecten voorzien van (...). Ook kan dit door jezelf in het 
stukje tekst aan het woord te laten: "We zijn ervan overtuigd dat samenwerking de sleutel van 
succes voor elk bouwproject is", volgens/ zegt (naam). En zo zijn er vast meer manieren te 
bedenken om jouw expertise op de kaart te zetten! 

Type Bestand

Profielfoto JPG of PNG met een minimale afmeting van 400x400 pixels

Logo EPS, AI, PDF  
of een JPG, PNG met een minimale afmeting van 400x400 pixels

mailto:contact@zpdalfsen.nl


Voorbeeld: 
Mag het iets meer zijn . . . 
   meer dan mooi? 

Met andere woorden wij creëren uw droomomgeving. 

Een interieur aangepast op zijn gebruiker en het welzijn daarvan. Wij kunnen dit alleen met uw 
input en willen u en/of uw bedrijf graag leren kennen. Zodat wij u kunnen inspireren om net 
datgene te doen waar wij goed in zijn. Een uniek en persoonlijk ontwerp te maken voor u of uw 
bedrijf. 

Bewust ontwerp interieurarchitectuur werkt aan gevarieerde opdrachten voor 
interieurontwerp binnen de particuliere en zakelijke markt. De brede kijk op interieurs maakt 
ons tot een geschikte sparringpartner. Met het vertalen en vormgeven van uw wensen naar een 
inspirerend en verrassend interieurconcept zorgen wij voor een verfrissende en vernieuwde 
uitstraling van uw woon-, leef- of werkomgeving. 

Kent u ook onze groene tak al? Maak Jouw Tuin, wij ontwerpen voor jou je mooiste 
buitenkamer. U wensen maar ook grondsoort, licht en schaduw. Je tuin als verlengstuk van je 
thuis. 

Er is zoveel moois, mogen wij het u laten ontdekken? 

Categorie op website  
Op de website plaatsen we alle onze leden in een totaaloverzicht, maar daarnaast kunnen 
bezoekers van de website ook zoeken in bepaalde categorieën. Elk lid heeft zelf de keuze in 
welke categorie hij of zij wordt opgenomen.  Kijk daarom op onze site, www.zpdalfsen.nl, om te 
bekijken in welke categorie jij genoemd wilt worden en geef dit bij ons aan. Om het overzicht te 
kunnen behouden, mag je max. 2 verschillende categorieën selecteren. 

Contactgegevens 
Onder de tekst komen je contactgegevens. 

Aan te leveren contactgegevens: 

Bedrijfsnaam  
Contactpersoon  
E-mailadres 
Telefoon 
Website 

Succes! 

http://www.zpdalfsen.nl

