
Rond uw studie, onderzoek of promotie af met een 
professioneel geproduceerd boek!

Want zeg nou zelf!
Wat is er mooier dan na jaren noeste arbeid aan een onderzoek of studie het

eindresultaat als echt boek te zien pronken op de boekenplank?

Wöhrmann Print Service   is een 100% dochter-onderneming
van Koninklijke Wöhrmann drukkers en binders, onderdeel
van de Franse multinational Groupe CPI, de grootste grafi-
sche producent van boeken in Europa.

De combinatie van deze twee bedrijven maakt dat er bij ons
op boekengebied alles mogelijk is.

Een geruststellend idee voor het produceren van uw disser-
tatie.

POD: Proefschriften On Demand

Digitaal printen/Offset drukken

Bij WPS worden proefschriften digitaal geprint. Dit kan zowel
in zwart/wit als kleur en ook gecombineerd. Het voordeel van
printen is dat het bij relatief lage oplages (wat meestal bij dis-
sertaties het geval is) een goedkopere, maar kwalitatief goede
productiemethode is.
Hogere oplages zijn uiteraard mogelijk bij onze offsetdrukkerij.

Papiersoorten binnenwerk

Uiteraard is er een breed scala aan papiersoorten te ver-
werken. Echter de 3 standaard papiersoorten die het meest
voor proefschriften worden gebruikt zijn 80 grams HVO (stan-
daard wit papier), Colotech 90 grams wit (dit is een zeer glad
papier, vooral geschikt voor scherpere afbeeldingen van
foto’s) en 90 grams getint HVO.

Boekomslag

Omslagmateriaal is standaard 240 grams eenzijdig gestreken
sulfaatkarton.
Een boekomslag wordt meestal in kleur geprint en daarna
voorzien van laminaat (een plastic laagje ter voorkoming van
beschadigingen).

Formaat

Een proefschrift is in diverse formaten leverbaar, echter het
standaardformaat is 17 x 24 cm. 

Aanlevering digitaal materiaal

De voorkeur gaat er naar uit om de te printen bestanden in
PDF-formaat te ontvangen. Mocht dit problemen geven dan
verzoeken wij u om telefonisch contact met een van onze 
medewerkers op te nemen voor een passend advies.

Opmaak

Standaard gaan wij er van uit dat een compleet opgemaakt
binnenwerk en omslagbestand wordt aangeleverd. Mocht dit
voor u niet mogelijk zijn dan kunnen wij u hierin adviseren.

Prijzen

Omdat elke dissertatie uniek is geven wij de voorkeur aan een
snelle en scherpe offerte op maat in plaats van een standaard
schema.

Korting

Er wordt een collectiviteitskorting verleend naarmate er zich
meer mensen tegelijkertijd als groep aanmelden en verklaren
hun proefschrift bij Wöhrmann Print Service  te laten produ-
ceren.
Bel voor de voorwaarden: 0575-585300

Als extra: Uitnodigingen en stellingen

Uitnodigingen die qua formaat in een keer kunnen worden
meegeprint met het omslag worden kostenloos meegeleverd. 
Dit geldt ook voor de stellingen die op het zelfde papier wor-
den geprint als het proefschrift.

Voor een snelle offerte op maat en alle
overige vragen:
tel. 0575-585300 fax 0575-585308
wps@wps.nl http:\\www.wps.nl
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