
as a service



Evolutie inEvolutie in
merkontwerpmerkontwerp
Onbeperkt grafisch ontwerpOnbeperkt grafisch ontwerp

Het vinden van kwalitatieve en betrouwbare freelancers kost veel tijd en geluk.Het vinden van kwalitatieve en betrouwbare freelancers kost veel tijd en geluk.
Intern inhuren is duur en kan HR-drama veroorzaken. Vergeet de kopzorgen bij Intern inhuren is duur en kan HR-drama veroorzaken. Vergeet de kopzorgen bij 
het aannemen van personeel, gemiste deadlines en slechte communicatie. het aannemen van personeel, gemiste deadlines en slechte communicatie. 
Bespaar tijd en geld met onze (merk)abonnementen gebaseerd op onze Bespaar tijd en geld met onze (merk)abonnementen gebaseerd op onze 
ontwerpservice. Daarom is er nu Sterk design as a service!ontwerpservice. Daarom is er nu Sterk design as a service!
  
Geen personeel aannemen, geen contracten, geen offertes, geen sollicitaties. Geen personeel aannemen, geen contracten, geen offertes, geen sollicitaties. 
Geen gedoe en geen stress. In een paar klikken toegang tot een sterke Geen gedoe en geen stress. In een paar klikken toegang tot een sterke 
ontwerper die klaar staat om voor jou aan de slag te gaan.ontwerper die klaar staat om voor jou aan de slag te gaan.Bekijk de voordelen



Betrouwbaar en Betrouwbaar en 
sterke ontwerpen sterke ontwerpen 
Breid je organisatie uit!

Met Sterk maken we grafisch ontwerp toegankelijk 
voor iedere onderneming. Zie het als een verleng-
stuk van je bedrijf. Je eigen in-house ontwerp-
bureau. Die ook nog eens een snelle oplevering 
hanteert met ijzersterke en kwalitatieve ontwerpen 
voor je bedrijf. Zo kun jij je blijven focusses op je 
werk, maar blijf je wel zichtbaar in de markt!

De sterke service wordt gebruikt door bedrijven 
en teams om meer zichtbaarheid te creeren, 
samen te werken en op te schalen in een volledig 
eigen en sterke visuele identiteit. Zodat iedereen 
zich kan focussen op waar hij goed in is. Een 
creatieve kracht die veel verder gaat dan alleen 
een sterk (merk) abonnement.

Bekijk de prijzen



SterkeSterke
voordelenvoordelen
Een unieke dienst in de reclamebrancheEen unieke dienst in de reclamebranche

1 vast contactpersoon1 vast contactpersoon
Geen offertesGeen offertes
Geen nieuwe medewerkers aannemenGeen nieuwe medewerkers aannemen
1 factuur per maand1 factuur per maand
Onbeperkt aantal opdrachtenOnbeperkt aantal opdrachten
Flexibel in aanpassingsrondenFlexibel in aanpassingsronden
Snelle levertijdenSnelle levertijden
Veel kennis van ontwerpVeel kennis van ontwerp
Een vast maandtariefEen vast maandtarief
Goedkoper dan eigen personeelGoedkoper dan eigen personeel
Maandelijks opzegbaarMaandelijks opzegbaar
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Schaalbaar in mogelijkhedenSchaalbaar in mogelijkheden
Ondersteuning voor het hele teamOndersteuning voor het hele team
Geen administratieve rompslompGeen administratieve rompslomp
Grafisch ontwerper, als verlengstukGrafisch ontwerper, als verlengstuk
Je gehele visuele identiteit op 1 plekJe gehele visuele identiteit op 1 plek
Betrouwbaar en sterkBetrouwbaar en sterk
Offline en online kennisOffline en online kennis
Geen ingewikkelde contractenGeen ingewikkelde contracten
Meer dan 10 jaar ervaring in de reclamebrancheMeer dan 10 jaar ervaring in de reclamebranche
Support en korte communicatie lijnenSupport en korte communicatie lijnen
Kosten en tijd besparendKosten en tijd besparend

Direct uitproberen!

mailto:info%40datissterk.com?subject=Ik%20wil%20graag%20een%20sterk%20merk%20abonnement%20uitproberen%20...


Abonnementen Abonnementen 
& prijzen& prijzen

StarterStarterProPro

Alle abonnementen zijn;Alle abonnementen zijn;
• Maandelijks opzegbaar• Maandelijks opzegbaar
• Met (fysiek) sparringsmoment• Met (fysiek) sparringsmoment
•  Kosten en tijd besparend•  Kosten en tijd besparend
• Met eigen aanspreekpunt• Met eigen aanspreekpunt
• Ondersteunend aan je team• Ondersteunend aan je team

• Voornamelijk dtp werkzaamheden• Voornamelijk dtp werkzaamheden
• Incl sparringsmoment eenmalig• Incl sparringsmoment eenmalig
• Enkel of dubbelzijdig pagina ontwerp• Enkel of dubbelzijdig pagina ontwerp
• Maximaal 1 merk/ product• Maximaal 1 merk/ product
• 02 aanpassingronden per project• 02 aanpassingronden per project
• Geen stockfotografie inbegrepen• Geen stockfotografie inbegrepen
• 2-3 werkdagen oplevering• 2-3 werkdagen oplevering
• Onbeperkt aantal opdrachten• Onbeperkt aantal opdrachten
• E-mail communicatie• E-mail communicatie

• Dtp en ontwerp werkzaamheden• Dtp en ontwerp werkzaamheden
• Incl sparringsmoment per half jaar• Incl sparringsmoment per half jaar
• Tot max 8 pagina’s ontwerp• Tot max 8 pagina’s ontwerp
• Maximaal 1 merk/ product• Maximaal 1 merk/ product
• Onbeperkte aanpassingen• Onbeperkte aanpassingen
• 1 tot 3 stockfotografie per maand• 1 tot 3 stockfotografie per maand
• 2-5 werkdagen oplevering• 2-5 werkdagen oplevering
• Onbeperkt aantal opdrachten• Onbeperkt aantal opdrachten
• Communicatie via Trello• Communicatie via Trello

Let op, nog 2 plekken beschikbaar Let op, nog 4 plekken beschikbaar

1150,-1150,- 999,-999,- 849,-849,-1350,-1350,- 1149,-1149,- 949,-949,-

SterkSterk
• Dtp, ontwerp en concept werkzaamheden• Dtp, ontwerp en concept werkzaamheden
• Incl sparringsmoment per kwartaal• Incl sparringsmoment per kwartaal
• Oneindig pagina ontwerp• Oneindig pagina ontwerp
• Maximaal 2 merken/ producten• Maximaal 2 merken/ producten
• Onbeperkte aanpassingen• Onbeperkte aanpassingen
• Onbeperkt stock fotografie • Onbeperkt stock fotografie 
• 2-5 werkdagen oplevering• 2-5 werkdagen oplevering
• Onbeperkt aantal opdrachten• Onbeperkt aantal opdrachten
• Communicatie via Trello• Communicatie via Trello

Scope of service

Eenmalig €200,00 euro korting

(Meest gekozen)

Eenmalig €150,00 euro korting Eenmalig €100,00 euro korting



Waarom een sterk Waarom een sterk 
merk abonnement?merk abonnement?

Waar kan sterk nu precies mee helpen: 

 • Vergroot gemakkelijk de capaciteit van uw creatieve team
 • Besteed routine matige ontwerp taken uit
 • Schaal je contentproductie op
 • Vergroot je zichtbaarheid 
 • Beheer al je ontwerpen op één plek

Ons doel is om bedrijven met elke omvang en in elke branche te 
helpen bij het opschalen van hun creatieve content- en ontwerp 
productie. Met sterke ontwerpen die zo consistent mogelijk worden 
doorgevoerd. Waardoor de herkenning wordt vergoot, de productie 
versneld en de huisstijl intact blijft. En jij ruimte overhoudt voor je 
eigen werkzaamheden. Zodat iedereen doet waar hij goed in is.

Wij van Sterk nemen al je ontwerpen uit handen! Neem je een merk
abonnement af bij Sterk, dan nemen wij alle communicatie-, ontwerp- 
en marketingwerkzaamheden voor onze rekening. Zo kun jij je weer 
focussen op je werk. Terwijl wij, als verlengstuk van je bedrijf, aan de 
slag gaan met een sterke zichtbaarheid in de markt. Jij kiest het best 
passende merkabonnement.

Ik wil een pakket!

mailto:info%40datissterk.com?subject=Ik%20wil%20nu%20onbeperkt%20grafisch%20ontwerp%20voor%20een%20vaste%20prijs%21


Sterke designSterke design
as a service!as a service!
Onbeperkt grafisch ontwerpOnbeperkt grafisch ontwerp

Sterk.service is ontstaan uit Sterk Ontwerpbureau, een bureau met 10 jaar 
ervaring in ontwerp en het reclamevak. Een bureau gericht op de visuele 
identiteit van bedrijven.Vanuit strategie naar ontwerp en vervolgens naar 
de toepassing daarvan in alle denkbare middelen. Alles voor een krachtige 
zichtbaarheid.

Uit de vraag die vaak bij klanten ontstond, is sterk as a service onstaan. Zoals 
de naam als zegt een ‘extra’ sterke service om de klant nog meer tevreden te 
stellen. En de klant nog beter en sneller van dienst te zijn. Zonder administra-
tieve rompslomp, zonder geneuzel over aantal correcties. Een unieke werkwijze 
die aan beide kanten ook nog eens veel unieke voordelen met zich mee brengt!

Ik wil meer weten!

mailto:info%40datissterk.com?subject=Ik%20wil%20graag%20meer%20weten%20over%20sterk%20design%20as%20a%20service.


De sterkste manier om De sterkste manier om 
je ontwerper te werven.je ontwerper te werven.
Onbeperkt grafisch ontwerpOnbeperkt grafisch ontwerp

Sterk Ontwerpbureau, biedt deze extra dienst aan om nog meer service 
te bieden. De naam ‘Sterk as a service’ zegt het al; we willen met deze 
sterke dienstverlening onze klanten nog meer tevreden stellen. Nog meer 
en beter van dienst zijn. Design-as-a-service! 

Hiermee willen we het ontwerpwerk van jouw organisatie uit handen nemen 
en voor jullie zorg dragen op alle facetten wat valt onder grafisch ontwerp en 
visuele identiteit. Zie het als een ‘in-house’ ontwerper, een verlengstuk, onder-
steuning voor jouw organisatie en medewerkers.

Met Sterk as a service leveren we sterke ontwerpen met hoge kwaliteit 
passend bij je bedrijf, product, dienstverlening of zelfs je klant. 

Direct uitproberen!

mailto:info%40datissterk.com?subject=Ik%20wil%20graag%20een%20sterk%20merk%20abonnement%20uitproberen%20...


Wat wijWat wij
ontwerpenontwerpen

Extra dienstenExtra diensten
• Strategie sessie • Strategie sessie 
• Controle op content of copy• Controle op content of copy
• Illustraties of infographics• Illustraties of infographics

• Eigen fotografie• Eigen fotografie
• Video of animatie• Video of animatie
•  Inrichting Social Media•  Inrichting Social Media

printprint
ontwerpontwerp

huisstijlhuisstijl
onwerponwerp

webweb
ontwerpontwerp

Bekijk de mogelijkheden!Bekijk de mogelijkheden!

Sterke offline middelen. 
Print of ook wel drukwerk ge-
noemd. Passend bij je bedrijf, 
zo consistent en sterk moge-
lijk. Voor meer bekendheid en 
herkenning voor je bedrijf!

Denkend aan: visitekaartjes, 
briefpapier, posters, brochu-
res, buitenreclame, vlaggen, 
flyers ..

Een sterke huisstijl maakt 
je bedrijf herkenbaar voor je 
doelgroep en laat zien wat je 
bedrijf doet en waar je voor 
staat. Voor een sterke zicht-
baarheid in de markt!

Denkend aan: krachtig logo, 
doordacht kleurgebruik, vaste
typografie, keuze is fotografie,
stijlelementen ...

Sterke online middelen. 
Online of ook wel web gerela-
teerd. Passend bij je bedrijf, 
zo consistent en sterk moge-
lijk. Voor meer bekendheid en 
herkenning voor je bedrijf!

Denkend aan: een webpagina, 
een landingspage, banner, 
e-book, buttons, illustraties, 
iconen ...

socialsocial
ontwerpontwerp
Sterke online middelen. 
Gerelateerd aan je socials die 
je inzet. Passend bij je bedrijf, 
zo consistent en sterk moge-
lijk. Voor meer bekendheid en 
herkenning voor je bedrijf!

Denkend aan: facebook,
instagram, linkedin, youtube, 
pinterest ...



Hero/header afbeelding
Website afbeelding
Favicon
Platte banner
Iconen (simpel)
Buttons

E-book
Webpagina ontwerp
Landingspagina ontwerp 
One page website
Simpele illustraties 
Geanimeerde banner**
Website graphics
...

** Via een automatisch platform zoals; creatopy
Eventueel extra kosten aan verbonden.

Visitekaartje
Enveloppe
Briefpapier
Flyer
Poster
Sticker
Vlag
Reclamebord
Spandoek
Ansichtkaart
Roll-up banner

Folder
Brochure 
Menukaart
Notitieblok
Buitenreclame
Beursmateriaal
...

Huisstijlhandboek vergroten
Mockups
Uitgebreide kleuren
Uitgebreide typografie 
Meer stijlelementen
Breder kleurenspectrum
Fotobewerking klein 
Vormen & iconen
Presentatie

Logo aanpassing / update 
Moodboard
Fotobewerking groot 
Fotografie keuze
Concept middelen
Logo ontwerp* 
Logo varianten
...

* Een logo ontwerp van scratch kan eventueel
langer duren dan 5 werkdagen.

Print 
ontwerp

Huisstijl 
ontwerp

Web 
ontwerp 

Print / promotie Communicatie / promotie Online /  digitaal

Facebook post / cover / profielfoto
LinkedIn post / cover / profielfoto
Instagram story afbeelding
Instagram profielfoto
TikTok post / cover / profielfoto 
YouTube afbeelding
YouTube videothumbnail
Pinterest post
Pinterest profielfoto
Google Banner
Nieuwsbrief afbeelding

...

Social-, print- of huisstijl- of webontwerpen worden opgeleverd in jpg, png, pdf of eps bestanden. 
Open of andere bestanden kunnen extra kosten met zich meebrengen.

Social
ontwerp
Online / social media
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Scope of serviceScope of service Bekijk de prijzen

StarterStarterProPro
• Voornamelijk dtp werkzaamheden• Voornamelijk dtp werkzaamheden
• Online aangeleverd• Online aangeleverd
• Enkel of dubbelzijdig pagina ontwerp• Enkel of dubbelzijdig pagina ontwerp
• Geen stockfotografie • Geen stockfotografie 
• Incl sparringsmoment eenmalig (start)• Incl sparringsmoment eenmalig (start)
• Twee aanpassingronden• Twee aanpassingronden
• 2-3 werkdagen oplevering• 2-3 werkdagen oplevering
• Maximaal 1 merk/ product• Maximaal 1 merk/ product
• Social ontwerp• Social ontwerp
• Communicatie via Email • Communicatie via Email 
• Geen fotobewerking• Geen fotobewerking

• Voornamelijk ontwerp werkzaamheden• Voornamelijk ontwerp werkzaamheden
• Offline aangeleverd• Offline aangeleverd
• Tot 8 pagina’s ontwerp• Tot 8 pagina’s ontwerp
• 1-3 stockfotografie • 1-3 stockfotografie 
• Incl sparringsmoment per half jaar• Incl sparringsmoment per half jaar
• Onbeperkte aanpassingronden• Onbeperkte aanpassingronden
• 2-5 werkdagen oplevering• 2-5 werkdagen oplevering
• Maximaal 1 merk/ product• Maximaal 1 merk/ product
• Social-, print- en huisstijlontwerp• Social-, print- en huisstijlontwerp
• Communicatie via Trello• Communicatie via Trello
• Inclusief fotobewerking• Inclusief fotobewerking

SterkSterk
• Dtp, ontwerp als conceptwerkzaamheden• Dtp, ontwerp als conceptwerkzaamheden
• Online, offline of drukklaar aangeleverd• Online, offline of drukklaar aangeleverd
• Oneindig pagina ontwerp• Oneindig pagina ontwerp
• Onbeperkt stock fotografie • Onbeperkt stock fotografie 
• Incl sparringsmoment per kwartaal• Incl sparringsmoment per kwartaal
• Onbeperkte aanpassingronden• Onbeperkte aanpassingronden
• 2-5 werkdagen oplevering• 2-5 werkdagen oplevering
• Maximaal 2 merken/ producten• Maximaal 2 merken/ producten
• Social- , print, huisstijl en web ontwerp• Social- , print, huisstijl en web ontwerp
• Communicatie via Trello • Communicatie via Trello 
• Inclusief fotobewerking• Inclusief fotobewerking

Bekijk de mogelijkhedenBekijk de mogelijkheden



FaqFaq
Veel gestelde vragen;Veel gestelde vragen;

Hoeveel kost de sterk service?
Sterk geeft drie service opties: je kunt kiezen uit een Starter-, Pro- of een Sterkpakket. 

€849,00, €999,00 of €1150,00 excl. btw. per maand. Facturatie in eerste week van de maand.

Hoe dien ik een opdracht in?
Opdrachten kunnen ingediend worden door een e-mail te sturen naar info@datissterk.com.  

Je ontvangt hierna een bevestiging met eventuele vragen. Het Sterk en Pro pakket bieden

communicatie via Trello aan. 

Wat als ik niet precies weet wat ik wil laten ontwerpen?
Geen probleem! Onze sterke ontwerpers helpen je bij je creatieve keuzes.  

We zullen de juiste vragen stellen en suggesties geven, zodat het resultaat altijd krachtig is.

Wat voor soort opdrachten kan ik aanleveren?
Je kunt allerlei soorten grafische ontwerpen laten maken. Denk aan flyers, logo ontwerp, 

facebook posts of een webpagina. Alles wat valt onder; Social-, print-, huisstijl-, en webontwerp. 

De volgende opdrachten vallen niet binnen het abonnement: video, complexe illustraties,

invulbare of interactieve PDF-documenten, complexe fotomanipulatie, 3D/CAD, HTML/CSS/UX, 

mobile of app programmering/codering/ontwikkeling of bewegende beelden 

Bekijk hier de scope. Staat wat je wil laten ontwerpen er niet tussen? Alles is bespreekbaar!

Hoeveel opdrachten kan ik aanleveren? 
Het aantal opdrachten dat per maand ingediend kan worden is onbeperkt. 

Er wordt één opdracht tegelijkertijd uitgevoerd.

Hoeveel aanpassingen kan ik laten doen?
Het aantal aanpassingen is onbeperkt bij het Pro- en Sterkpakket. De opdracht wordt pas 

afgerond als alles naar wens is. Vergeet niet dat elke revisie wordt behandeld als een nieuw 

creatief verzoek en dat het de levering van andere verzoeken kan beïnvloeden.

Hoe kan ik een pakket veranderen of opzeggen?
Het wijzigen van een pakket kan iedere maand vóór de maandelijkse factureerdatum. Mocht je 

niet langer budget of behoefte hebben aan grafisch ontwerp dan kun je eenvoudig opzeggen. 

Abonnementen kunnen maandelijks worden opgezegd door afmelding per e-mail vóór de 

maandelijkse factureerdatum. 

Kan ik de ontwerpen ook laten drukken?
Dat is zeker mogelijk! Opdrachten leveren wij bij het Sterkpakket drukklaar aan. Vervolgens 

kunnen wij je ook helpen bij het laten drukken van het ontwerp. Via onze drukkers kunnen wij 

drukwerk zeer voordelig aanbieden. 

Wat als ik geen huisstijl heb?
Geen probleem! Mocht je niet in het bezit zijn van een huisstijl, dan zorgen wij in de eerste 

maand dat er een compact huisstijlhandboek wordt gemaakt. Met eigen kleuren lettertypes, 

vormen en toepassing. Een eigen huisstijl is namelijk essensieel voor jouw merk, 

je zichtbaarheid als voor je herkenning.  

Mijn vraag staat er niet tussen?
Je kunt ons bereiken via info@datissterk.com of 06 187 606 52

Neem contact op!

mailto:info%40datissterk.com?subject=Ik%20heb%20een%20vraag%20over%20Sterk%20design%20as%20a%20service.
https://sterk.design/contact/


Platform voor aanvragenPlatform voor aanvragen
Neem contact op!

https://sterk.design/contact/


service


