
Printopdrachten – STUDIO by Canon 

 

 

Standaard en grootformaat printwerk 

1. Kies Printshop in het hoofdmenu. 

2. Kies de gewenste categorie in het submenu: standaard of groot formaat. 

3. Kies het gewenste product. 

4. Upload het bestand dat je wilt laten afdrukken.  

5. Klik op Bestel. 

6. Aantal en prijs: vul de gewenste oplage in en naam van de opdracht. 

7. Bedrukking: kies de gewenste bedrukking. 

8. Afwerking: kies de gewenste afwerking. 

9. Check je bestelling in de winkelwagen. 

10. Bestelgegevens: vul de gegevens in. 

11. Aflevergegevens: vul de gegevens in. 

12. Na afronding ontvang je een overzicht van je bestelling per e-mail. 

13. Je ontvangt een e-mail als je bestelling klaar is. 

 

Heb je een hardcopy/analoge opdracht?  

1. Kies Printshop in het hoofdmenu. 

2. Selecteer Analoge Opdracht. 

3. Vul de gevraagde gegevens in en bevestig de bestelling. 

4. Je ontvangt een orderbevestiging per e-mail. 

 

Staat het gewenste product niet tussen het standaardaanbod? 

Vraag dan een maatwerk offerte aan (zie 2.2.). 

 

 

Aanvragen offerte maatwerk print- en drukwerk 

1. Kies Offerte in het hoofdmenu. 

2. Kies Offerte Overig in het submenu. 

3. Vul de gevraagde gegevens in. 

4. Upload een bestand en geef zo nauwkeurig mogelijk aan wat je wensen zijn.  

5. Als er vragen zijn, neemt Canon contact met je op.  

6. Je ontvangt een offerte per e-mail.  

 

Bevestigen offerte maatwerk  

7. Kiest Offerte in het hoofdmenu. 

8. Kies Offerte bevestigen in het submenu. 

9. Vul het offertenummer in dat op de offerte staat en het totaalbedrag van de offerte. 

10. Upload de offerte en vink akkoord aan. Je hoeft de offerte zelf niet te ondertekenen. 

11. Klik op Bestellen. 

12. Na afronding ontvang je een overzicht van je bestelling per e-mail. 

13. Je ontvangt een e-mail als je bestelling klaar is.  

 

  



Giftshop, Kleding, Premiums, Specials 

1. Kies Artikelen in het hoofdmenu. 

2. Maak een keuze in het submenu.  

3. Geef bij het gewenste product het aantal aan.  

4. Voeg de bestelling toe aan je door rechts op het icoon Winkelwagen te klikken.  

5. Rond je bestelling af en controleer je bestelling in de Winkelwagen. 

7. Bestel- en Aflevergegevens: vul de gegevens in. 

8. Na afronding ontvang je een overzicht van je bestelling per e-mail. 

9. Je ontvangt een e-mail als je bestelling klaar is. De bestelling haal je op bij STUDIO. 

Bestellingen worden niet per post of naar een ander adres verzonden.  

10. Niet tevreden met je online aankoop? Breng het artikel dan terug naar STUDIO, stuur het 

niet via de post. Je ontvangt je geld terug. 

 

Let op: een bestelling via de bestelportal is geen garantie dat het artikel op voorraad is. 

Je kunt daarom het beste naar STUDIO gaan. Indien nodig kun je het artikel ter plekke 

passen.  

 

 

Dictaten  

1. Kies Dictaten in het hoofdmenu. 

2. Kies Titels in het submenu. 

3. Zoek het dictaat via Dictaatnummer of Omschrijving. 

4. Kies het aantal en klik op het Winkelmandje ernaast. 

5. Controleer je bestelling in de Winkelwagen. 

6. Bestelgegevens: vul de gegevens in. 

7. Aflevergegevens: kies Ophalen of Verzenden en vul de gegevens in. 

8. Na afronding ontvang je een overzicht van je bestelling per e-mail.  

9. Je ontvangt een e-mail als je bestelling klaar is.  

 


