
Hulp:
1. Geef elke zijde een letter.
2. Als een hoek geen 90° is, maak 

dan een driehoek.
3. Gebruik de legenda. Gebruik 

geen of minimaal tekst. 
4. Werk met kleuren
5. Mail voor offerte via 

bootzeil/contact. Voeg uw 
tekening toe (bestand of foto). 
Teken op apart blad indien 
nodig, vul in elk geval blad 2 
geheel in.

6. Wij sturen u een offerte via de 
mail. Als u akkoord bent en 
betaald heeft, starten wij 
productie. 

7. Vragen? Bel/chat/mail met 
ons!

legenda
Nettomaten. Gegeven door de klant. Voeg 0 cm toe

Zoom. Voeg 5 cm toe

Stiknaad. Voeg 2,5 cm toe.

Rits, Voeg 0 cm toe.

Knip uit voor frame: 4x 4cm, verstevigd, altijd 2x voor

Position logo, small logo

Ogen. Opties: elke 25cm of 50 cm, altijd vanuit de hoek

Persoonlijk logo, handgemaakt door

Gesp, zie richting

Lus, nylon wanneer in zoom, pvc wanneer in zeil

Ventilatie, alleen 1 met logo, volgende neutraal doek

Ronding. Voeg 4 cm toe. Stik: gebruik vouwlijn & 5mm touw

D-ring, altijd met 25mm nylon koord 2x 18cm

90°

Materialen:

A= 110 cm
B= 90 cm
C= 150 cm
D= 50 cm
E= 70 cm
F= 70 cm 
G= 30 cm
H= 60 cm
I= 20 cm
J= 20 cm
K= 30 cm
L=
M=
N=
O=
P=
Q=
R=
S=
T=
U=
V=
W=
X=
Y=
Z=

Gegevens:
Naam:
• Bootzeil 
Telefoonnummer:
• 023-5219692
Email:
• info@bootzeil.nl
Datum:
• DD/MM/JJJJ
Uw kenmerk:
• [postcode-huisnummer] 

Creëer uw eigen ontwerp!! (vijfhoekige vorm) Uw gegevens:
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Zelf doen? Zie blad 2 

Voorbeeld:
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❑Endurance+: ❑ grey/❑ black
❑Marina-Classic: ❑ bordeaux/ ❑ blauw/ ❑ zwart/❑ groen/ ❑ grijs
❑Weathermax: ❑ light charcoal/ ❑ white/ ❑ beige/ ❑ captain navy

❑ graphite
❑Mesh-Performance: ❑ creme/ ❑ silver/❑ donkerantraciet
❑ UVX: ZandKhaki
❑ Raamdoek Achilles
❑ Stretch Peformance

Platinum Opties:
❑ rits
❑ gespen
❑ D-ringen
❑ ronding (curved)
❑ geen logo
❑ extra lussen
❑ extra ventilatie
❑ ogen 
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Hulp:
1. Geef elke zijde een letter.
2. Als een hoek geen 90° is, maak 

dan een driehoek.
3. Gebruik de legenda. Gebruik 

geen of minimaal tekst. 
4. Werk met kleuren
5. Mail voor offerte via 

bootzeil/contact. Voeg uw 
tekening toe (bestand of foto). 
Teken op apart blad indien 
nodig, vul in elk geval blad 2 
geheel in.

6. Wij sturen u een offerte via de 
mail. Als u akkoord bent en 
betaald heeft, starten wij 
productie. 

7. Vragen? Bel/chat/mail met 
ons!

Materialen:

A=               (cm)            
B=               (cm)
C=               (cm)
D=
E=
F=
G=
H=
I=
J=
K=
L=
M=
N=
O=
P=
Q=
R=
S=
T=
U=
V=
W=
X=
Y=
Z=

Gegevens:
Naam:
•

Telefoonnummer:
•

Email:
•

Datum:
•

Uw kenmerk:
•

Creëer uw eigen ontwerp!! (vijfhoekige vorm) Uw gegevens:

2/2

❑Endurance+: ❑ grey/❑ black
❑Marina-Classic: ❑ bordeaux/ ❑ blauw/ ❑ zwart/❑ groen/ ❑ grijs
❑Weathermax: ❑ light charcoal/ ❑ white/ ❑ beige/ ❑ captain navy

❑ graphite
❑Mesh-Performance: ❑ creme/ ❑ silver/❑ donkerantraciet
❑ UVX: ZandKhaki
❑ Raam
❑ Stretch Peformance

Platinum Opties:
❑ rits
❑ gespen
❑ D-ringen
❑ ronding (curved)
❑ geen logo
❑ extra lussen
❑ extra ventilatie
❑ ogen 

legenda
Nettomaten. Gegeven door de klant. Voeg 0 cm toe

Zoom. Voeg 5 cm toe

Stiknaad. Voeg 2,5 cm toe.

Rits, Voeg 0 cm toe.

Knip uit voor frame: 4x 4cm, verstevigd, altijd 2x voor

Position logo, small logo

Ogen. Opties: elke 25cm of 50 cm, altijd vanuit de hoek

Persoonlijk logo, handgemaakt door

Gesp, zie richting

Lus, nylon wanneer in zoom, pvc wanneer in zeil

Ventilatie, alleen 1 met logo, volgende neutraal doek

Ronding. Voeg 4 cm toe. Stik: gebruik vouwlijn & 5mm touw

D-ring, altijd met 25mm nylon koord 2x 18cm

90°

Raam#


