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Ontwerp een Columbariumplaat 

Pagina 1: Keuze vorm & afmetingen 
• Indien u reeds een eerder ontwerp gemaakt heeft en dit heeft bewaard op uw pc, 

kan u via de knop “Bladeren…” dit terug inladen in de ontwerpmodule. Van hieruit 

kan u het reeds bestaande ontwerp bewerken en eventueel bestellen. 

• Wanneer dit een nieuw ontwerp betreft, selecteert u de gewenste vorm 

(Rechthoek / Zeshoek / Achthoek) 

• Bij Rechthoek geeft u de gewenste Hooge & Breedte op. Dit is in 

centimeter. 

• Bij Zeshoek geeft u de gewenste Zijde op. Dit is in centimeter. 

• Bij Achthoek geeft u de gewenste Hooge & Breedte op. Dit is in 

centimeter. 

• Met de schuiver onder het tekenblad, kan u in & uitzoomen op uw ontwerp 

• Klik op “Reset” om terug opnieuw te beginnen of op “Volgende” voor de volgende 

stap van de ontwerpmodule 

 

Pagina 2: Keuze materiaal columbariumplaat 
• Selecteer de gewenste steensoort voor uw plaat. Indien u nog niet zeker bent kan 

dit steeds gewijzigd worden of u selecteert deze later. 

• Via de navigatieknoppen rechts onderaan kan u terug naar de “Vorige” stap, deze 

stap “Overslaan”, “Reset” gebruiken om opnieuw te beginnen of verder naar de 

“Volgende” stap. 

 

Pagina 3: Selecteer de gewenste boring 
• Indien u geen boring wenst, behoudt u de eerste keuze 

• Na het selecteren van de gewenste boring, vult u de nodig gegevens in bij 

“Diameter boorgat (in cm)” en Afstand tussen de boorgaten (in cm). 

• Klik op “Volgende” voor de 4e stap in uw ontwerp 

 

Pagina 4: Tekeningen 
• In de keuzelijst onder “Categorie” kan u alle tekeningen vinden uit onze 

catalogus/website. U hoeft enkel de tekening aan te klikken om op het tekenblad 

in te voegen. Slepen zal niet werken. 

De tekening staat er initieel op in de minimumgrootte. Kleiner is niet mogelijk. 

• Bij “Kleur” selecteert u de gewenste verfkleur. 

• U kan de tekening verplaatsen op het tekenblad naar keuze. Indien u een 

bepaalde uitlijning wenst, kan u gebruik maken van de knoppen onder 

“Centreren”. (het centreren gebeurt op basis van uw voorwerk ten opzichte van de 

plaat) 

• Via de schuiver onder “Grootte” kan u de grootte van de tekening bepalen. 

• Via de schuiver onder “Rotatie” kan u de tekening roteren zoals gewenst 

• Selecteer de checkbox onder “Spiegelen” indien u de tekening wenst te spiegelen 

op uw ontwerp 

• Indien u de tekening wenst te verwijderen van het ontwerp, selecteert u eerst de 

tekening (indien deze geselecteerd is, zijn er uitlijningslijnen zichtbaar) en dan op 

“Verwijderen” 

• Ga verder naar de “Volgende” stap 
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Pagina 5: Afbeeldingen 
• Wenst u een porseleinfoto toe te voegen aan uw ontwerp, selecteert u naast de 

foto’s de gewenste afmeting bij het gewenste model. Dit kan ook via “Rotatie” 

gedraaid worden. 

Opmerking: Dit is een voorbeeld, hier kan geen foto in geïmporteerd worden. 

• Een “Eigen Afbeelding” (deze foto wordt dan gelaserd en kan dus enkel in zwart-

wit) toevoegen is enkel mogelijk wanneer uw columbariumplaat als Kleur “Marlin” 

geeft. Dit doordat bij de andere kleuren, de laserfoto niet goed zichtbaar zal zijn.  

BELANGRIJK: Eigen afbeelding is via laser ALTIJD zwart-wit! 

• U kan de gekozen foto terug uitlijnen via de knoppen onder “Centreren” 

• Ga verder naar de “Volgende” stap 

 

Pagina 6: Teksten 
• Voor het toevoegen van teksten heeft u verschillende opties. 

o U kan gebruik maken van een “Voor gedefinieerde  tekst”. Bij selectie 

van dergelijke tekst, komt deze automatisch in het “Tekst”-vak eronder, 

dewelke u kan bewerken 

o U vult meteen een eigen tekst in het “Tekst”-vak. 

• Pas na het invullen van het “Tekst”-vak, kan u het gewenste lettertype 

selecteren. 

• Enkel het lettertype “Katrien” kan je “vet” maken.  

• Centreer de tekst zoals gewenst via de knoppen onder “Centreren” 

• Kies de gewenste verfkleur bij “Kleur” 

• U kan de tekst (ten opzichte van de andere tekst in het tekstvak) aligneren naar 

keuze 

• Via de schuiver onder “Grootte”, wijzig je de grootte van de lettertype over het 

ganse tekstvak.  

Tip: Indien je bv. data wenst kleiner te plaatsen dan de naam, gebruik je een 2e 

tekstvak waarin je data apart plaatst. Zo kan je de grootte & regelafstand apart 

instellen. 

• Via de schuiver onder “Regelafstand” kan je de witruimte tussen de regels in het 

ganse tekstvak aanpassen.  

Tip: werk niet met “Enters” (dit kan problemen geven), maar met Regelafstand. 

Deze zijn eenvoudiger aanpasbaar. 

• Via de schuiver onder “Rotatie” kan je de tekst draaien. 

• Voor het invoegen van extra teksten gebruik je de tabbladen 1 t.e.m. 8. 

• Klik op “Volgende” indien u verder geen teksten meer wenst toe te voegen. 

 

Pagina 7: Vazen & Lantaarns 
• Plaats een gewenste Vaas op uw ontwerp via de keuzelijst onder tabblad “Vazen”. 

Deze staat meteen in werkelijke grootte op uw ontwerp. Centreren kan via de 

knoppen onder “Centreren”. Indien u deze wenst te verwijderen, selecteert u de 

vaas op uw ontwerp en klik op de knop “Verwijderen”. 

• Plaats een gewenste Lantaarn op uw ontwerp via de keuzelijst onder tabblad 

“Lantaarns”. Deze staat meteen in werkelijke grootte op uw ontwerp. Centreren 

kan via de knoppen onder “Centreren”. Indien u deze wenst te verwijderen, 

selecteert u de lantaarn op uw ontwerp en klik op de knop “Verwijderen”. 

• Klik op “Volgende” om naar de laatste stap van het ontwerp te gaan 
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Pagina 8: Opslaan / Exporteren / Verzenden 
• Wanneer u kiest voor “Opslaan”, dan kan u een bestand bewaren op uw pc van uw 

ontwerp. Hiermee kan u later terug aan de slag, wanneer u op pagina 1 dit inlaadt 

via de knop “Bladeren…”.  

Indien u dit wenst te bewaren via uw Account->Downloads, neemt u contact op via 

website@westdecor.be 

• Genereer een “PDF” wanneer u dit ontwerp wenst digitaal te bezorgen aan uw 

klant, of wanneer u hiervan een print wenst te maken. Zodoende heeft u steeds 

zelf nog een voorbeeld van hoe het ontwerp er uit zag.  

Tip: Kies sowieso ook “Opslaan” als u dit ontwerp nog niet meteen wenst te 

verzenden! 

• Wanneer uzelf/uw klant akkoord bent/is met het ontwerp, selecteer je de 

checkbox voor “Ik ga akkoord met het ontwerp” en klik op “Verzenden”. Dit wordt 

zo toegevoegd aan uw winkelmandje. 
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Ontwerp een Gedenksteen 

Pagina 1: Keuze gedenksteen 
• Indien u reeds een eerder ontwerp gemaakt heeft en dit heeft bewaard op uw pc, 

kan u via de knop “Bladeren…” dit terug inladen in de ontwerpmodule. Van hieruit 

kan u het reeds bestaande ontwerp bewerken en eventueel bestellen. 

• Wanneer dit een nieuw ontwerp betreft, selecteert u het gewenste sjabloon 

Pagina 2: Keuze materiaal gedenksteen 
• Selecteer de gewenste steensoort voor uw gedenksteen. Indien u nog niet zeker 

bent kan dit steeds gewijzigd worden of u selecteert deze later. 

• Via de navigatieknoppen rechts onderaan kan u terug naar de “Vorige” stap, deze 

stap “Overslaan”, “Reset” gebruiken om opnieuw te beginnen of verder naar de 

“Volgende” stap. 

Pagina 3: Tekeningen 
• In de keuzelijst onder “Categorie” kan u alle tekeningen vinden uit onze 

catalogus/website. U hoeft enkel de tekening aan te klikken om op het tekenblad 

in te voegen. Slepen zal niet werken. 

De tekening staat er initieel op in de minimumgrootte. Kleiner is niet mogelijk. 

• Bij “Kleur” selecteert u de gewenste verfkleur. 

• U kan de tekening verplaatsen op het tekenblad naar keuze. Indien u een 

bepaalde uitlijning wenst, kan u gebruik maken van de knoppen onder 

“Centreren”. (het centreren gebeurt op basis van uw voorwerk ten opzichte van de 

plaat) 

• Via de schuiver onder “Grootte” kan u de grootte van de tekening bepalen. 

• Via de schuiver onder “Rotatie” kan u de tekening roteren zoals gewenst 

• Selecteer de checkbox onder “Spiegelen” indien u de tekening wenst te spiegelen 

op uw ontwerp 

• Indien u de tekening wenst te verwijderen van het ontwerp, selecteert u eerst de 

tekening (indien deze geselecteerd is, zijn er uitlijningslijnen zichtbaar) en dan op 

“Verwijderen” 

• Ga verder naar de “Volgende” stap 

Pagina 4: Afbeeldingen 
• Wenst u een porseleinfoto toe te voegen aan uw ontwerp, selecteert u naast de 

foto’s de gewenste afmeting bij het gewenste model. Dit kan ook via “Rotatie” 

gedraaid worden. 

Opmerking: Dit is een voorbeeld, hier kan geen foto in geïmporteerd worden. 

• Een “Eigen Afbeelding” (deze foto wordt dan gelaserd en kan dus enkel in zwart-

wit) toevoegen is enkel mogelijk wanneer uw columbariumplaat als Kleur “Marlin” 

geeft. Dit doordat bij de andere kleuren, de laserfoto niet goed zichtbaar zal zijn.  

BELANGRIJK: Eigen afbeelding is via laser ALTIJD zwart-wit! 

• U kan de gekozen foto terug uitlijnen via de knoppen onder “Centreren” 

• Ga verder naar de “Volgende” stap 

Pagina 5: Teksten 
• Voor het toevoegen van teksten heeft u verschillende opties. 

• U kan gebruik maken van een “Voor gedefinieerde  tekst”. Bij selectie van 

dergelijke tekst, komt deze automatisch in het “Tekst”-vak eronder, dewelke u kan 

bewerken 

• U vult meteen een eigen tekst in het “Tekst”-vak. 

• Pas na het invullen van het “Tekst”-vak, kan u het gewenste lettertype selecteren. 
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• Op de meeste gedenkstenen is enkel het lettertype “Palette” mogelijk. Met 

uitzondering van blokjes A132 – A133 – A137 – A138 – A139 

• Centreer de tekst zoals gewenst via de knoppen onder “Centreren” 

• Kies de gewenste verfkleur bij “Kleur” 

• U kan de tekst (ten opzichte van de andere tekst in het tekstvak) aligneren naar 

keuze 

• Via de schuiver onder “Grootte”, wijzig je de grootte van de lettertype over het 

ganse tekstvak.  

Tip: Indien je bv. data wenst kleiner te plaatsen dan de naam, gebruik je een 2e 

tekstvak waarin je data apart plaatst. Zo kan je de grootte & regelafstand apart 

instellen. 

• Via de schuiver onder “Regelafstand” kan je de witruimte tussen de regels in het 

ganse tekstvak aanpassen.  

Tip: werk niet met “Enters” (dit kan problemen geven), maar met Regelafstand. 

Deze zijn eenvoudiger aanpasbaar. 

• Via de schuiver onder “Rotatie” kan je de tekst draaien. 

• Voor het invoegen van extra teksten gebruik je de tabbladen 1 t.e.m. 8. 

• Klik op “Volgende” indien u verder geen teksten meer wenst toe te voegen. 

Pagina 6: Inters 
• Plaats een gewenste inter op uw ontwerp (onder de afbeeldingen kan u de 

omschrijving + afmeting terugvinden) 

• Centreer de inter zoals gewenst via de knoppen onder “Centreren” 

• Klik op “Volgende” om naar de laatste stap van het ontwerp te gaan 

Pagina 7: Opslaan / Exporteren / Verzenden 
• Wanneer u kiest voor “Opslaan”, dan kan u een bestand bewaren op uw pc van uw 

ontwerp. Hiermee kan u later terug aan de slag, wanneer u op pagina 1 dit inlaadt 

via de knop “Bladeren…”.  

Indien u dit wenst te bewaren via uw Account->Downloads, neemt u contact op via 

website@westdecor.be 

• Genereer een “PDF” wanneer u dit ontwerp wenst digitaal te bezorgen aan uw 

klant, of wanneer u hiervan een print wenst te maken. Zodoende heeft u steeds 

zelf nog een voorbeeld van hoe het ontwerp er uit zag.  

Tip: Kies sowieso ook “Opslaan” als u dit ontwerp nog niet meteen wenst te 

verzenden! 

• Wanneer uzelf/uw klant akkoord bent/is met het ontwerp, selecteer je de 

checkbox voor “Ik ga akkoord met het ontwerp” en klik op “Verzenden”. Dit wordt 

zo toegevoegd aan uw winkelmandje. 
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Problemen? 
 

• De tekenmodule laadt niet. 

De tekenmodule heeft even de tijd nodig om op te starten. Wacht daarom lang 

genoeg zodat deze module volledig kan laden. Indien deze toch niet laadt, raden 

wij u aan uw browser te herstarten en dit opnieuw te proberen. Is het nog niet 

opgelost? Contacteer ons via website@westdecor.be. 

 

• Bij “Lettertypes” zie ik geen voorbeeld in de keuzelijst. 

Afhankelijk van uw browser wordt deze lijst niet geladen. Deze wordt oa. in 

Firefox niet correct getoond, maar kan opgevraagd worden door te klikken op 

“Lettertype” en zo krijgt u een passend overzicht. 

 

• Ik kan het lettertype niet “vet” maken. 

Enkel het lettertype “Katrien” kan vet gemaakt worden bij Columbariumplaten. 

Dit heeft te maken met de machine instellingen, waardoor sommige letters niet 

meer leesbaar zouden zijn indien deze vet staan. 

 

• Ik wens mijn lettertype kleiner te plaatsen maar dit gaat niet? 

Elk lettertype heeft zijn minimumgrootte. Dit heeft te maken met de machine 

instellingen, waardoor sommige letters niet meer leesbaar zouden zijn indien 

deze te klein zijn. 

 

• Ik kan geen tekeningen/tekst/producten verslepen van plaats op mijn tekenblad 

Heeft u verschillende browsers op uw toestel geïnstalleerd staan? Probeer eerst 

of het in een andere browser wel lukt. Ook kan u altijd even de browser resetten 

bij instellingen. Indien dit niet lukt, schakel even uw antivirus systeem uit om te 

zien of dit probleem hiermee verholpen is.  

Lukt geen van bovenstaande? Neem contact op via website@westdecor.be  
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