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Plaatsing label
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betaalbaar | stap voor stap

g.be
www.bewegenopverwijzin

Hoe ga je te werk?
• Formaat label: 99,1 x 93,1
(verkrijgbaar van o.a. het merk Avery)
• Zie beschikbare template BOV_label_folder_0218.docx
• Werkwijze:
1. Vul het voorziene tekstvak in (font Lucida, regular en bold)
2. Voeg eventuele logo's onderaan in het tekstvak toe
3. Kopieer en plak de inhoud van het tekstvak in de
andere reeds voorziene tekstvakken. NOTA: Kopieer en plak
de inhoud van het tekstvak, niet de tekstvakken zelf.
De andere teksvakken zijn reeds voorzien.
• Druk de labels af

Tarieven:
SMS ‘bewegen’ naar ...
tel.: 000 00 00 00
gemeente@bewegenopverwijzing.be
Organisatie naam,
straatnaam nummer en stad

Tarieven:
SMS ‘bewegen’ naar ...
tel.: 000 00 00 00
gemeente@bewegenopverwijzing.be
Organisatie naam,
straatnaam nummer en stad

Voeg onderaan in het tekstvak
eventuele logo’s toe.
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Hoe ga je te werk?
Tarieven:

• Formaat label: 99,1 x 93,1
(verkrijgbaar van o.a. het merk Avery)
- Liggende oriëntering template
• Zie beschikbare template BOV_label_folder_0218.docx
• Werkwijze:
1. Vul het voorziene tekstvak in (font Lucida, regular en bold)
2. Voeg eventuele logo's onderaan in het tekstvak toe
3. Kopieer en plak de inhoud van het tekstvak in de
andere reeds voorziene tekstvakken. NOTA: Kopieer en plak
de inhoud van het tekstvak, niet de tekstvakken zelf.
De andere teksvakken zijn reeds voorzien.
• Druk de labels af

SMS ‘bewegen’ naar ...
tel.: 000 00 00 00
gemeente@bewegenopverwijzing.be
Organisatie naam,
straatnaam nummer en stad

Tarieven:
SMS ‘bewegen’ naar ...
tel.: 000 00 00 00
gemeente@bewegenopverwijzing.be
Organisatie naam,
straatnaam nummer en stad

Voeg onderaan in het tekstvak
eventuele logo’s toe.

