


Onlangs opende u in Winsum een winkel 
genaamd DePrint, wat kan DePrint in 
Winsum bieden?
DePrint is een copyshop en meer. Naast de 
gebruikelijke copyshop mogelijkheden biedt DePrint 
vele andere diensten zoals: 
• Grafisch ontwerp • Webdesign • Foto/Video 
bewerking • Canvas schilderijen. 
Waarom bent u gestart met DePrint?
Ondernemen zit mijn familie in het bloed. Zelf 
heb ik een grote passie voor het grafische vak. 
Na mijn grafische opleiding in Amsterdam heb ik  
verschillende leerzame en variërende banen binnen 
de grafische sector gehad. Toch bleef het mijn 
droom ooit voor mezelf te beginnen zodat alles wat 
ik heb geleerd in de loop der jaren kan toepassen en 
op mijn eigen wijze kan neerzetten in de vorm van 
DePrint. En dat is nu zover. Ik heb er enorm veel 
zin in!
En waarom in Winsum?
Winsum is een bruisend dorp, er is een hoop 
samenwerking en veelzijdigheid aan mensen en 
wensen. Dat inspireert me en daarom sluit mijn 
veelzijdigheid in diensten hier goed op aan. Voor 
zowel particulier als bedrijf gaat DePrint graag aan  
de slag. Van geboortekaartjes tot complete huisstijlen 
en van fotoboeken tot reclameborden, het speelt hier 
allemaal en DePrint kan daar een creatieve bijdrage 

in leveren.  Daarbij woon ik er zelf ook met veel 
plezier en dat maakt het voor mij persoonlijker.
Waarmee onderscheidt u zich van andere 
Copyshops?
DePrint biedt een zeer breed assortiment aan 
diensten binnen de grafische sector. Alles wat u 
bedenkt is of mogelijk of bespreekbaar. Dus naast de 
gebruikelijke kopieer diensten, kunt u bijvoorbeeld 
denken aan webdesign, logo’s, complete huisstijlen 
ontwerpen, drukwerk,  printen op speciale materialen 
en meedenken in uw reclame uitingen.
Wanneer men iets binnen de grafische 
sector zoekt dat niet op uw lijst aan 
diensten staat, is dat dan bespreekbaar?
Uiteraard!! DePrint denkt graag met u mee, vertel 
me wat u zoekt en samen vinden we vast de juiste 
weg naar uw wens.
Waar kan men online informatie vinden?
Alle informatie zoals mogelijkheden en prijzen vindt 
u op www.deprint.nl
Naast de informatie op de website zijn wij erg actief 
op Facebook. Met onder andere lopende acties en 
aanbiedingen.

U bent van harte welkom in de winkel.!
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