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Hi, wij zijn  
Denkfabriek 

Agency!
 

Het is onze missie om de wereld te verbeteren 
door middel van het bouwen van strategische, 

professionele en complete websites voor onderne-
mers - inclusief copywriting, design, marketing basics 

en de website zelf.

Het is onze visie om de wereld een stukje mooier te maken 
door middel van digitale producten.

Sinds december 2019 specialiseren wij ons in het maken 
van strategische websites. Dat doen wex nog altijd met 
veel plezier. We vinden het supertof om mee te mogen 
denken met concepten. We krijgen energie van gepas-
sioneerde ondernemers en stromen elke keer over van 
geluk als we weer een mooi project hebben afgerond. 

In januari 2021 besloten we om ons meer te gaan 
focussen op bedrijven die de wereld mooier 
willen maken. Starters zijn nog steeds wel-

kom, mits ze zich inzetten voor een betere 
wereld. Nu zijn ook senior onderne-

mers welkom, zolang ze die missie 
maar delen.

Het oog wil ook wat: passende en professionele 
vormgeving.

Wij creëren professioneel design wat 
past bij de boodschap die jij uit wilt 
dragen - van logo’s tot visitekaartjes 
en van social media templates tot 
custom patronen of illustraties. Door 
uitgebreide inventarisatie kunnen we 
sneller tot het perfecte resultaat komen. 
Je krijgt 2 correctierondes en meerdere 
concepten, zodat je het design écht 
gaat gebruiken. Tussendoor krijg je 
videopresentaties, zodat jij het 
design kunt zien en begrijpen.

Net als met surfen, gezonder 
eten of meer in jezelf geloven 
lijkt design makkelijker dan het 
is. Kwalitatief en goed design is 
niet hetzelfde als mooi design. 
Het verschil: ons design houdt 
rekening met de strategie en de 
doelgroep. Zo spreek je de juiste 
mensen aan op de juiste manier en 
weet je zeker dat jouw branding 
en strategie vertaald wordt in je 
visuele uitingen.
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Bij elk ontwerp kunnen we een extra 
correctieronde of een extra concept 

toevoegen tegen een meerprijs. Deze prijzen 
voor de brochure en flyer zijn gebaseerd 

op een vrij clean design met aangeleverde 
designelementen en stijlvoorkeuren. Liever 

een creatiever ontwerp? Kunnen we ook 
voor je regelen.

LOGO
Jouw merk samengevat 

in één visuele uiting

VANAF €390,-

BRANDING BOOK/
SHEET

Grondslag van de 
designkeuzes, -afspraken 

en -regels

VANAF €195,-

BROCHURE/FLYER
Visueel aantrekkelijke 

promotiemiddelen voor 
online en print

VANAF €162,50
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Logo
JOUW MERK SAMENGEVAT IN  

ÉÉN VISUELE UITING

Visuele presentatie van jouw merk; de kern 
van jouw brand
Woordlogo en icoonlogo, met 2 concepten van 
beide en 2 correctierondes
Op basis van een moodboard en intakesurvey
Tussentijdse videopresentaties
Aangeleverd in alle relevante bestandsforma-
ten (.png, .ai, etc)

Zorgt ervoor dat jij een professionele 
indruk kunt maken
Vormt de basis van jouw merk; hierin 
zijn de kleuren en de sfeer al bepaald
Overal te gebruiken, van flyers tot 
social media posts en van visitekaartjes 
tot shirts 

Waarom wil jij dit?

WIST JE DAT…
…wij bij elke €1.000,- aan omzet een 

boom planten?
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WIST JE DAT…
…wij ook collaborations hebben met 

een SEO-partij, fotografie, social media 
marketeer en juriste?



“Toen Denkfabriek Agency aan het 
groeien was, was Rinske de allereerste 
die bij mij te binnen schoot als het om 
een nieuwe designer ging. Na onze eer-
ste ontmoeting merkte ik meteen hoe 
gepassioneerd ze is over design en hoe 
graag ze haar uiterste best doet voor 
elke klant en elk project. 

Inmiddels is Rinske een onmisbaar 
onderdeel van de agency geworden. 
Ze ontwerpt prachtige dingen die écht 
aansluiten bij de wensen van de klant + 
de doelgroep en verdere branding. Ze is 
professioneel en nauwkeurig maar ook 
een heel fijn, lief, aardig en enthousiast 
persoon. Al met al een superfijn per-
soon om in het team te hebben!”

NINAROSA, FOUNDER
DENKFABRIEK AGENCY

Document waarin jij alle keuzes 
omtrent design vastlegt
Grootte afhankelijk van wat jij wilt, ergens 
tussen de 1 en 25 pagina’s
Voorbeeldonderdelen: buyer 
persona, missie, visie, USPs, 
tone-of-voice, kleurgebruik, lettertypes, 
fotografie, logogebruik
Puur de visuele vertaling of ook de gedachte en 
inhoud, wat jij wilt
Export in alle benodigde formaten

Branding  
sheet/book

GRONDSLAG VAN DE DESIGNKEUZES, 
-AFSPRAKEN EN -REGELS

Geschikt voor zowel intern als 
extern gebruik, om alle neuzen 
dezelfde kant op te krijgen
Zorgt voor consequentie van 
designuitingen
Maakt een professionele indruk, 
omdat je laat zien dat je écht hebt 
nagedacht over je designkeuzes

Waarom wil jij dit?
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WIST JE DAT…
…wij op Insta-
gram allerlei 

tips delen over 
sustainability, 

websites, online 
media en onder-

nemerschap?

WIST JE DAT…
…er bij ons niks wordt verge-
ten dankzij Microsoft Teams, 

Planner en Outlook?
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Brochure/flyer
VISUEEL AANTREKKELIJKE PROMOTIE-

MIDDELEN VOOR ONLINE EN PRINT

Alleen de vormgeving of ook de inhoud
Volledig aangepast naar jouw wens qua pagina-
aantal, stijl, inhoud, sfeer of grootte
Aan de hand van een handige, beknopte survey 
en moodboard
Export in alle benodigde bestandsformaten
Meerdere concepten en correctierondes

WIST JE DAT…
…je op onze website 50+ blogs 

vindt? Dit zijn interviews, 
guides en tips

Zorgt voor een professionele indruk 
en uitstraling
Mooie manier om jouw tekst of 
aanbod te presenteren
Voor verschillende doeleinden, van 
promotie tot brand awareness

Waarom wil jij dit?



WIST JE DAT…
…wij altijd een pakket op maat voor jou samenstellen? Dus 

geen probleem als je specifieke wensen hebt
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Gratis Zoomgesprek 
Wie ben je, wat wil je, wat doet jouw bedrijf en 
wat heb je nodig? Zie het Zoomgesprek als een 
informeel intakegesprek waarbij we elkaar wat 
beter leren kennen en duidelijk krijgen wat we 

voor elkaar kunnen betekenen.
Vrijblijvende offerte 
Je ontvangt van ons een offerte waarin je kunt 
zien wat we gaan doen, wanneer en welke 
kosten hieraan verbonden zijn. No strings 
attached. En helemaal personalised voor jou!

Inventarisatie/marketing essentials
Op wie richt je je eigenlijk precies? Waar wil je 
naartoe? Voor het opstellen van de marketing 

essentials plannen we een nieuwe call in. Heb je 
al branding docs? Dan is dit niet nodig, maar dat 

laten we je weten in de offerte.
Eerste versie 
Aan de hand van de introductiesurvey gaan 
we aan de slag. Hoe deze eerste uitvoerfase 
eruit ziet, hangt er vanaf wat jij al hebt en wat 
je nodig hebt. Heb je bijvoorbeeld je huisstijl 
al en wil je alleen een brochure? Dan hoeven 
we dus geen kleurenpalet samen te stellen of 
typografisch onderzoek te doen. De deliverables 
verschillen dus. In elk geval ontvang jij één of 
meerdere concepten tijdens de eerste versie.

Feedback; final versie
Check of wij jouw feedback goed hebben ver-
werkt en of er nog wat laatste dingetjes zijn. 
Het grootste gedeelte heb je in de vorige stap al 
gezegd/gedaan.

Feedback; tweede versie
Je hebt de gelegenheid om feedback te geven.
Sluit het design aan bij jouw verwachtingen en 

de briefing? Dit is jouw eerste correctieronde en 
wij verwerken jouw feedback.

Afscheidsfeestje 
Vaak maakt het design deel uit van een groter 

gehaal, zoals web design. Ga je alleen voor 
design, bijvoorbeeld bij een eenmalige flyer of 

branding sheet? Dan is dit het moment om een 
virtueel afscheidsfeestje te vieren. We sturen je 

nog een survey toe zodat jij je ei kwijt kan en wij 
ons kunnen verbeteren. En dan pinken we even 

een traantje weg...

Stappenplan
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Blogs over design

7 plekken voor logo 
inspiratie

LEES DE BLOG

Hoe kies je een kleuren-
palet dat bij je past?

LEES DE BLOG

BEKIJK DESIGN BLOGS

Wanneer gebruik je welk 
Adobe programma? 

Photoshop, Illustrator en 
InDesign vergelijking

LEES DE BLOG

https://denkfabriek.agency/inspiratie-voor-je-logo-opdoen-7-plekken-voor-logo-inspiratie/
https://denkfabriek.agency/kleurenpalet-samenstellen-onderzoek-tips-en-het-proces/
https://denkfabriek.agency/category/blogberichten/design/
https://denkfabriek.agency/photoshop-illustrator-of-indesign-wanneer-kies-je-welke/
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WAT IS HET NUT VAN DE CORRECTIERONDES?

Je krijgt bij ons 2 correctierondes, zodat jij zeker weet dat jouw nieuwe design 
aansluit bij jouw bedrijf en wat jij voor je ziet. Enerzijds designen we natuurlijk 
voor jouw doelgroep, maar anderzijds vinden we het belangrijk dat jij je er ook 
in kunt vinden. Hierin kun je dus aangeven wanneer jij het design niet helemaal 
vindt passen bij wat jij zelf in gedachten had. Zo creëren we design die jij ook 
echt gaat gebruiken en waar je zelf achter staat.

IK WIL HET GRAAG KUNNEN BEWERKEN ALS HET 
AF IS. KUNNEN JULLIE HET OOK IN WORD/CANVA/

POWERPOINT MAKEN?

Tot op zekere hoogte wel, maar wij designen niet volle-
dig in deze programma’s. Bij een Powerpoint presentatie 
kunnen we bijvoorbeeld de achtergrond en de elemen-
ten zelf designen en het dan in een ander programma 
zetten. Hou er wel rekening mee dat dit niet de allerbes-
te manier is. Het design komt het beste tot zijn recht op 
de manier waarop het is gemaakt. Dat zijn dus design 
programma’s zoals Illustrator en Adobe XD.

Veelgestelde vragen over design

MA-
KEN 

JULLIE 
OOK SOCIAL 

MEDIA  
TEMPLATES?

Yes. We kunnen veel 
meer dan we hierboven 

hebben neergezet, maar 
de reden dat we dit zo 

beknopt hebben gehouden 
is om het overzichtelijk te 
maken. Maar we hebben 
ook onze eigen social media 
templates ontworpen, dus 

we kunnen jouw social 
media templates ook 

designen.

IK WIL OOK 
ZO’N LEUK PA-

TROONTJE, ICOON-
TJE OF ILLUSTRATIE. 
KUNNEN JULLIE DAT 
OOK MAKEN?

Ja, wij vinden ze zelf 
ook ontzettend cute! 
Dit kunnen we ook 
voor je maken. Denk 
aan een patroontje wat 
je op de achtergrond 
kan gebruiken, een 
typerend icoontje wat 
je overal kunt gebrui-
ken om te ‘branden’ en 
een illustratie die je op 
je website en je soci-
als kunt gebruiken. As 
always: stuur ons een 
berichtje met wat je 
nodig hebt en dan zor-
gen wij voor de rest.
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KUNNEN JULLIE OOK 
E-BOOKS MAKEN?

Zeker, hiervoor kunnen we 
zowel de teksten als de 

vormgeving doen. Laat 
ons weten wat je nodig 
hebt en wij komen met 
een prachtige offerte en 
stappenplan.

IN WELKE FORMATEN KRIJG  
IK DE BESTANDEN AANGELEVERD?

Dat hangt er vanaf waar je voor kiest. Je krijgt een 
logo bijvoorbeeld aangeleverd in JPG, PNG, AI en 
EPS. Visitekaartjes of brochures krijg je daarente-
gen in PDF en JPEG. We kijken naar wat het meest 
geschikt is voor het soort design en in die formaten 
exporteren wij het design.

HOEVEEL CONCEPTEN EN CORRECTIERONDES 
KRIJG IK BIJ DESIGN?

Dat verschilt per pakket. Over het algemeen gaat 
het om 1 concept en 2 correctierondes, maar bij 
logo’s krijg je bijvoorbeeld 2 concepten. Het is altijd 
mogelijk om tegen bijbetaling meerdere concepten 
te krijgen. Hoeveel concepten en correctierondes je 
exact krijgt, vermelden we op de offerte.
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IS 
DE 
PRIJS VAN 
EEN BROCHURE, 
FLYER OF BRANDING 
BOOK ALTIJD ALLEEN 
AFHANKELIJK VAN HET 
AANTAL PAGINA’S? 

Nee, hierin maken we onder-
scheid tussen ‘simpel’ of ‘creatief’. 
Nu is het niet zo dat ‘simpel’ op een 
Word-bestandje lijkt. Hiervoor doen 
we natuurlijk ook gewoon ons uiterste 
best. Het is meer dat simpel gewoon wat 
eenvoudiger is. Bij ‘creatief’ doen we net 
wat meer ons best en hier steken we dan 
ook meer tijd in. Hier gaan we echt op 
zoek naar creatieve vormen, concepten, 
lijnen, vlakken, etc. Dit is geschikt als je 
op zoek bent naar iets origineels en 
unieks, terwijl ‘simpel’ wat meer 
basic en duidelijk is. Er is geen 
goed of fout, het hangt er 
puur vanaf wat je wilt 
bereiken en wat je 
budget is.
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MAKING THE WORLD A BETTER PLACE,
PIXEL BY PIXEL

hi@denkfabriek.agency
+316 5350 0385 (WhatsApp)
www.denkfabriek.agency
@denkfabriekagency


