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Inleiding
Kiesgerechtigde inwoners kiezen elke 4 jaar de leden van de gemeenteraad van hun woongemeente.
In deze brochure kunt u lezen aan welke eisen een politieke groepering moet voldoen om deel te
kunnen nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen voor de leden van de raad van de gemeente Lisse
op 16 maart 2022.
De informatie heeft betrekking op de registratie, kandidaatstelling, dag van de verkiezing,
zetelverdeling en belangrijke data voor politieke groeperingen. Verder is in deze brochure een
verkiezingskalender opgenomen.
De Tijdelijke wet verkiezingen COVID-19 is verlengd en dus van toepassing op de
gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022.
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1. Registreren nieuwe politieke groeperingen: voor 20 december
2021
1.1 Lokale politieke groeperingen
Nieuwe politieke groeperingen, die onder een bepaalde naam (wettelijk: aanduiding) deel willen
nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022, moeten zich uiterlijk op 20 december
2021 bij het centraal stembureau van de gemeente Lisse laten registreren. Zie Kieswet art. G 3 en
Kieswet art. G 4.
De aanduiding wordt geregistreerd in een speciaal daartoe door het centraal stembureau bijgehouden
register. Dit is de aanduiding waarmee u op de kandidatenlijst wordt vermeld. Dit kan zijn:
 De volledige naam van de groepering;
 De afkorting van de naam van de groepering;
 Combinatie van beide.

1.2 Bestaande landelijke politieke groeperingen
Landelijke politieke groeperingen die al geregistreerd zijn voor de verkiezingen van de Tweede Kamer
of voor de verkiezing van Provinciale Staten hoeven zich niet opnieuw te registreren. Geregistreerde
aanduidingen voor de verkiezingen van de Tweede Kamer of Provinciale Staten hebben in principe
‘doorwerking’ naar gemeenteraadsverkiezingen. Dit betekent dat deze aanduidingen niet opnieuw
hoeven te worden geregistreerd in de verschillende gemeenten voor de gemeenteraadsverkiezingen.
Zie Kieswet art. G 4.
Hieronder vindt u de link met het overzicht van alle bij de Kiesraad voor de Tweede Kamer
geregistreerde aanduidingen. Register | Verkiezingen | Kiesraad.nl
Het register van politieke partijen die geregistreerd staan voor de verkiezing van Provinciale Staten, is
te vinden op de website van de provincie Zuid-Holland.

1.3 Tijdstip registratie
De laatste datum waarop een verzoek tot registratie ingediend kan worden is 20 december 2021.
Verzoeken die later worden ingediend blijven, voor de verkiezingen op 16 maart 2022, buiten
beschouwing.

1.4 Beoordelingscriteria verzoek tot registratie van een aanduiding
Voor de gemeenteraadsverkiezingen wordt een hoofd- en centraal stembureau ingesteld. De
burgemeester is voorzitter van het hoofd- en centraal stembureau. De plaatsvervangend voorzitter en
de andere leden worden door het college van B&W benoemd. De hoofdstembureauleden worden voor
4 jaar benoemd.
Het centraal stembureau beoordeelt de verzoeken. Een verzoek kan worden afgewezen in de
volgende gevallen:
 De aanduiding is in strijd met de openbare orde.
 De aanduiding is verwarrend omdat hij geheel of in hoofdzaak overeenkomt met een reeds
geregistreerde aanduiding van een andere politieke groepering, of met een aanduiding
waarvoor eerder een registratieverzoek is ontvangen.
 De aanduiding is verwarrend omdat hij geheel of in hoofdzaak overeenkomt met een
aanduiding die ten behoeve van de gemeenteraad van Lisse is geregistreerd.
 De aanduiding is anderszins misleidend voor de kiezers.
 De aanduiding bevat meer dan 35 letters of andere tekens.

1.5 Overzicht van de te overleggen stukken bij registratie
Een politieke groepering moet een vereniging zijn met volledige rechtsbevoegdheid (een stichting is niet
toegestaan).
Als bewijs hiervan moet bij het verzoek om registratie worden overlegd:
 Notariële akte (kopie) waarin de statuten van de politieke groepering zijn vastgelegd en waaruit
blijkt dat op enige wijze politieke activiteiten worden ontplooid;
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Bewijs van inschrijving (origineel) bij de Kamer van Koophandel (niet ouder dan half jaar);
Betalingsbewijs van de waarborgsom van € 112,50. Zie 1.6 ‘waarborgsom registratie’;
Verklaring aanwijzing gemachtigde en plaatsvervangend gemachtigde voor gebruik
geregistreerde aanduidingen. Dit formulier vindt u op de website van de Kiesraad.
Voor meer informatie zie Registreren naam partij op de website van de Kiesraad.

1.6 Waarborgsom registratie
Voor registratie van een nieuwe aanduiding van een politieke groepering moet een waarborgsom
worden betaald van € 112,50. Dit bedrag betaald u bij afdeling burgerzaken in Lisse.
Als er betaald is ontvangt u een bewijs van betaling. Dit is één van de stukken die u dient te overleggen
voor de registratie. U krijgt de waarborgsom terug als uw groepering bij de eerstvolgende verkiezingen
een geldige kandidatenlijst inlevert. De waarborgsom wordt teruggestort op het rekeningnummer van
waaruit het is betaald.

2. Kandidaatstelling
2.1 Wanneer is de dag van de kandidaatstelling?
Maandag 31 januari 2022 is de dag van kandidaatstelling voor de gemeenteraadsverkiezingen.
Tussen 9.00 uur en 17.00 uur moeten politieke groeperingen de kandidatenlijsten inleveren. De
inleveraar dient bevoegd te zijn tot deelneming aan de gemeenteraadsverkiezing op 16 maart 2022,
i.c. een kiesgerechtigde inwoner van de gemeente Lisse zijn. Op de lijst mogen maximaal 50
kandidaten worden geplaatst. Bij niet tijdig inleveren van de kandidatenlijst kan de groepering niet
meedoen aan de verkiezingen.

2.2 Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV)
De kandidatenlijst (model H1) maakt u aan met OSV. In deze software worden de gegevens van de
politieke groeperingen en de deelnemende kandidaten verwerkt. Alle documenten die u nodig heeft
voor de kandidaatstelling kunt u via OSV aanmaken. Medio december 2021 kunt u OSV downloaden
vanaf de website van de Kiesraad. Meer informatie over OSV vindt u op de website van de Kiesraad:
Gebruik OSV door politieke partijen.
Wilt u de kandidatenlijst eerder voorbereiden dan kunt u gebruik maken van een spreadsheet van de
Kiesraad. Het ingevulde spreadsheet kunt u importeren in OSV2020-PP. U hoeft de gegevens dan
niet opnieuw in te vullen. Meer informatie.

2.3 Wijze van vermelding kandidaten
Op de kandidatenlijst vult u de gegevens van uw kandidaten in zoals zij staan geregistreerd in de
Basisregistratie personen (BRP). U kunt zelf kiezen of u (m)/(v) achter de naam wilt plaatsen en of u
wel of geen voornamen vermeldt. Het invullen van het adres van een kandidaat op de kandidatenlijst
is niet verplicht; het adres moet wél worden vermeld op het formulier H9 (Verklaring van instemming).
Exacte en uitgebreide regels hierover kunt u vinden in de Kieswet art. H 2 .

2.4 (Voorinlevering) kandidaatstelling
Om de inlevering van de kandidatenlijsten op 31 januari 2022 zo soepel mogelijk te laten verlopen, zal
Team Verkiezingen met u een afspraak maken om 1 à 2 weken voor de kandidaatstelling uw
kandidatenlijst en alle bijbehorende documenten te laten beoordelen op mogelijke verzuimen.

2.5 Nummering kandidatenlijsten
Het centraal stembureau nummert alle ingeleverde kandidatenlijsten. De nummering van de geldige
kandidatenlijsten gebeurt in een openbare zitting. Zie Kieswet art. I 12 en Kieswet art. I 15.
Eerst worden de lijsten genummerd van groeperingen die al bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen
één of meer zetels hebben behaald. Het aantal stemmen dat de groeperingen bij de vorige verkiezing
hebben behaald, bepaalt de volgorde van toekenning van de nummers. De groepering die het
grootste aantal stemmen heeft behaald, krijgt nummer 1, enz. Zie Kieswet art. I 14.
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Daarna wijst het centraal stembureau aan nieuwe groeperingen (indien nodig) een nummer toe. Dit
gebeurt via loting. Bij de nummering gelden een lijstengroep en een stel gelijkluidende lijsten als één
lijst. Zie Kieswet art. I 13.

2.6 Verklaring van instemming
Van iedere kandidaat die voorkomt op de kandidatenlijst moet een schriftelijke verklaring worden
overlegd dat hij/zij instemt met de kandidaatstelling op de betreffende lijst. Deze verklaring kan
achteraf niet worden ingetrokken. De kandidaten op deze verklaring worden in dezelfde volgorde
overgenomen als op de kandidatenlijst. Alle kandidaten dienen een kopie van een geldig
legitimatiebewijs te overleggen. Ontbreekt een geldig legitimatiebewijs dan wordt de kandidatuur door
het hoofdstembureau definitief geschrapt. Vermelding van het adres is op dit formulier verplicht. Dit
formulier hoeft overigens naderhand niet ter inzage worden gelegd, dus de adressen van alle
kandidaten worden niet langs deze weg openbaar.

2.7 Verklaring van ondersteuning
Alle nieuwe groeperingen die mee willen doen aan de gemeenteraadsverkiezing moeten ten minste
20 schriftelijke verklaringen van kiezers overleggen waaruit blijkt dat zij de lijst ondersteunen. De
kiezer is verplicht deze verklaring in persoon in zijn woongemeente af te leggen en dient zich te
legitimeren. Kiezers die een ondersteuningsverklaring willen afleggen kunnen hiervoor, op afspraak,
terecht van 3 tot en met 31 januari 2022 bij de publieksbalies van de gemeente Lisse.
Door de Tijdelijke wet verkiezingen Covid-19 bedraagt de periode om een ondersteuningsverklaring af
te leggen niet 2 maar 4 weken en loopt van 3 tot en met 31 januari 2022.
De formulieren (model H4) voor de ondersteuningsverklaringen maakt u aan in OSV.
Voorwaarde:
- De kiezer is als inwoner geregistreerd in de gemeente Lisse.
- Op de ondersteuningsverklaringen staan de kandidaten op dezelfde wijze en volgorde opgenomen
als op de kandidatenlijst.

2.8 Overzicht van de te overleggen stukken bij de kandidaatstelling










Kandidatenlijst (model H1)
Een verklaring van de gemachtigde van een politieke groepering waarin de bevoegdheid
wordt verleend aan de inleveraar om boven deze lijst de aanduiding van de groepering te
plaatsen zoals deze geregistreerd is (H3-1). Voor de landelijke groeperingen vindt u een
overzicht op de website van de Kiesraad;
Indien van toepassing (nieuwe groepering) minimaal 20 ondersteuningsverklaringen (model
H4);
Een verklaring van instemming van iedere kandidaat met de kandidaatstelling (model H9);
Kopie van een geldig identiteitsbewijs van iedere kandidaat;
Kopie van een geldig identiteitsbewijs van de inleveraar;
Indien van toepassing een verklaring van de gemachtigden (van meerdere groeperingen); dat
de inleveraar bevoegd is om aanduidingen samen te voegen (H3-2);
Bewijs van betaling van de waarborgsom voor de kandidaatstelling (model H14).

Eventueel:




Vestigingsverklaringen van kandidaten die niet in de deelnemende gemeente wonen,
dat zij bij benoeming in de gemeente Lisse gaan wonen;
H3-1 formulier: waaruit de bevoegdheid van de persoon die de lijst inlevert blijkt (als
gemachtigde niet zelf de lijst inlevert);
H3-2 formulier: verklaring van de gemachtigden waaruit de bevoegdheid tot
samenvoeging blijkt, als u samen met een andere groepering één kandidatenlijst
inlevert;
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2.9 Waarborgsom kandidaatstelling
Uiterlijk op 17 januari 2022 moet de waarborgsom van € 225,00 voor de kandidaatstelling zijn
ontvangen. De waarborgsom maakt u over op rekeningnummer NL76BNGH0285005065 t.n.v.
gemeente Lisse, onder vermelding van:
- waarborgsom kandidaatstelling
- naam van de politieke groepering
Betaling van een waarborgsom is niet van toepassing bij:



politieke partijen die reeds zitting hebben in de gemeenteraad
samenvoegingen van aanduidingen waarbij aan ten minste één van de partijen bij de vorige
gemeenteraadsverkiezing een zetel is toegekend
 fusies van partijen waarbij alle afzonderlijke partijen een zetel is toegekend bij de vorige
verkiezing
 samenvoegingen van aanduidingen waaraan een zetel is toegekend bij de vorige verkiezing
Zie Kieswet art. H 4.

Als het bedrag op de rekening staat, ontvangt u een bewijs van betaling. Dit is één van de stukken die
u dient te overleggen voor de kandidaatstelling.
De waarborgsom wordt niet teruggestort als het aantal stemmen lager is dan 75% van de kiesdeler en
aan de desbetreffende groepering geen zetel is toegewezen. Ook krijgen groeperingen de
waarborgsom niet terug als zij geen geldige kandidatenlijst inleveren.

3. Dag van de Verkiezing
Op woensdag 16 maart 2022 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Op deze dag kan de
kiezer in 12 stembureaus binnen de gemeente Lisse de stem uitbrengen.
Omdat de Tijdelijke wet verkiezingen Covid-19 van kracht is, zal in een aantal stembureaus vroeg
stemmen mogelijk zijn op maandag 14 en dinsdag 15 maart 2022.
Iedere kiezer neemt de stempas en identiteitsbewijs mee naar het stembureau. Zonder stempas én
identiteitsbewijs kan geen stem worden uitgebracht.
Als een kiezer zijn stempas kwijt is kan, op afspraak, tot en met vrijdag 11 maart 2022, 17.00 uur een
vervangende stem(plus)pas aan worden gevraagd bij de publieksbalies van de gemeente Lisse.
Als de kiezer op de dag van de stemming of na vrijdag 11 maart 2022, 17.00 uur zijn stempas kwijt is,
kan geen vervangende stempas meer worden verstrekt.

4. Zetelverdeling
Het aantal zetels van een gemeenteraad is afhankelijk van het aantal inwoners van de gemeente. De
gemeente Lisse heeft iets meer dan 22.000 inwoners wat betekent dat de nieuwe gemeenteraad na
de gemeenteraadsverkiezingen uit 19 leden zal bestaan.
Na de eerste toedeling van de 'volle' zetels aan de groeperingen zullen de restzetels verdeeld worden
volgens het 'systeem van de grootste gemiddelden’, zie Kieswet P 7 . Voor meer informatie over de
zetelverdeling kunt u de website van de Kiesraad raadplegen: Zetelverdeling over partijen .
De kiesdeler is het aantal geldig uitgebrachte stemmen gedeeld door 19 zetels.
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5. Belangrijke datums Politieke Groeperingen
5.1 Niet openbare zitting centraal stembureau: 1 februari 2022 om 16.00 uur
Op 1 februari 2022, de dag na de dag van kandidaatstelling, onderzoekt het centraal stembureau om
16.00 uur in een niet-openbare zitting de geldigheid van de kandidatenlijsten, de daarop voorkomende
kandidaten en de geplaatste groeperingnaam (‘aanduiding’). Zie Kieswet art I 1 en art. I 2. Als er bij
het onderzoek naar de ingeleverde kandidatenlijsten verzuimen blijken - er ontbreken bijvoorbeeld
stukken - dan stelt het centraal stembureau de inleveraar van de kandidatenlijst hiervan op de hoogte.
Hij of zij kan dan binnen 3 dagen de verzuimen herstellen door de ontbrekende of onvolledige stukken
aan te vullen bij het centraal stembureau in Lisse.
Direct na de zitting legt het centraal stembureau de kandidatenlijsten ter inzage. Zie Kieswet art. I 3.
De ingeleverde kandidatenlijsten en ondersteuningsverklaringen liggen ter inzage tot de dag nadat
onherroepelijk is beslist over de geldigheid van de ingeleverde lijsten. Zie Kieswet art. I 19.
Bij dit onderzoek op grond van de Kieswet artikel I 2 wordt niet meegewogen of een kandidaat
bijvoorbeeld een strafblad heeft of niet-integer is. Wel kunnen politieke groeperingen, als zij dit
belangrijk vinden, dit zelf meenemen in het selecteren en screenen van kandidaten, bijvoorbeeld met
een ‘Verklaring Omtrent het Gedrag’ zie Handreiking integriteitstoetsing van kandidaten voor
decentrale politieke partijen .

5.2 Herstel verzuimen kandidaatstelling: 2 en 3 februari 2022
Mochten de door u ingeleverde documenten niet in orde zijn dan kunt u deze verzuimen herstellen op
woensdag 2 en donderdag 3 februari 2022 van 9.00 tot 17.00 uur bij de gemeente Lisse. Door de
Tijdelijke wet verkiezingen Covid-19 vervalt de herstelmogelijkheid op vrijdag 4 februari 2022.

5.3 Openbare zitting centraal stembureau: 4 februari 2022 om 10.00 uur
Op 4 februari 2022 om 10.00 uur maakt het centraal stembureau in een openbare zitting haar
beslissing bekend over de geldigheid van de kandidatenlijsten en de daarop voorkomende
kandidaten. Zie Kieswet art. I 4. Ook worden in deze zitting de geldige lijsten genummerd. Van de
zitting voor het vaststellen van de geldigheid en nummering van kandidatenlijsten maakt het centraal
stembureau een proces-verbaal op en legt dit ter inzage.

5.4 Nummering kandidatenlijsten
Eerst worden de lijsten genummerd van groeperingen die bij de verkiezing in 2018 één of meer zetels
hebben behaald. Het aantal stemmen dat de groeperingen bij die verkiezing hebben behaald, bepaalt
de volgorde van toekenning van de nummers. De groepering die het grootste aantal stemmen heeft
behaald, krijgt nummer 1, enz. Zie Kieswet art. I 14 .

5.4.1 Nieuwe groeperingen
Wanneer een nieuwe lokale groepering nooit eerder geregistreerd is geweest in de gemeente Lisse
dan wordt het lijstnummer bij loting bepaald.

5.5 Aanleveren digitale poster aan BordBusters: uiterlijk 31 januari 2022 (liefst ruim voor deze
datum aanleveren).
U levert de verkiezingsposter van uw partij aan bij BordBusters lisse@bordbusters.nl .
Zie aanleverspecificaties blz. 13
Houten plakborden:
Er worden ook houten aanplak borden op drie locaties geplaatst.
Wat betekent dit voor de politieke partijen:
a. De partijen moeten zelf plakken
b. Formaat A1 (84x60) of kleiner
c. Maximaal 1 poster per politieke partij
De locaties plakborden:
1. Keukenhofdreef, naast schrikhek nabij Westelijke Randweg
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2. Hoek Westelijke Randweg-Heereweg, ter plaatse van de verkeerslichten: thv kruispunt Mens
makelaardij
3. Bij het meisje van Lisse (Gele Naatje) bij binnenkomst Lisse vanuit Hillegom

5.6 Dag van de GEMEENTERAADSVERKIEZING: 16 MAART 2022
De dag van de gemeenteraadsverkiezingen vindt plaats op woensdag 16 maart 2022. Tijdens de
uitslagenavond worden alle voorlopige uitslagen op groeperingniveau gepresenteerd. De voorlopige
uitslag op kandidaat niveau wordt de dag na de verkiezingen bekend gemaakt en gepubliceerd op de
website www.lisse.nl .
Omdat de Tijdelijke wet verkiezingen Covid-19 van kracht is, zal in een aantal stembureaus vroeg
stemmen mogelijk zijn op maandag 14 en dinsdag 15 maart 2022.

5.7 Zitting centraal stembureau: 21 maart 2022 om 10.00 uur
De definitieve uitslag wordt vastgesteld door het centraal stembureau in een openbare zitting op
maandag 21 maart 2022 om 10.00 uur in het gemeentehuis van Lisse. Dan wordt ook bekend welke
kandidaten zijn gekozen (al dan niet met voorkeurstemmen).

5.8 Onderzoek geloofsbrieven
Het onderzoek geloofsbrieven gebeurt tijdens de laatste raadsvergadering in de oude samenstelling.
Hiervoor stelt de raad tijdens deze vergadering een commissie voor het onderzoek van de
geloofsbrieven in. Deze commissie onderzoekt in een zogeheten geloofsbrievenonderzoek of de
benoemde aan de vereisten voor de functie voldoet. Ook onderzoekt de commissie of deze
persoon geen onverenigbare nevenfuncties vervult die niet met het lidmaatschap samengaan. Zie
Kieswet art. V 4

6. Vragen
Heeft u vragen over de gemeenteraadsverkiezingen, neem dan gerust contact op met het team
verkiezingen van de gemeente Lisse of de Kiesraad.
Gemeente Lisse, Burgerzaken

Telefoonnummer 14 0252
e-mail: verkiezingen@Lisse.nl
www.lisse.nl
Heereweg 254, 2161 BS Lisse
Postbus 200, 2160 AE Lisse

Kiesraad

Telefoonnummer algemeen: 070 - 426 6266
www.kiesraad.nl
e-mail via contactformulier op de website

7. Tot slot
Wensen wij u succes met de voorbereiding!
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Verkiezingskalender
DATUM

WAT

20 december 2021

Laatste dag registratie aanduiding politieke groepering en
laatste dag storten waarborgsom registratie aanduiding

20 december 2021 (16.00 uur)

Niet openbare zitting registratie politieke groepering(en)

17 januari 2022

Laatste dag storting waarborgsom kandidaatstelling

3 tot en met 31 januari 2022

Afleggen ondersteuningsverklaringen (minimaal 20 per
nieuwe politieke groepering)

31 januari 2022

Dag van de kandidaatstelling

31 januari 2022 (tussen 9.00 uur - 17.00 uur)

Inleveren kandidatenlijst tussen 9.00 uur tot 17.00 uur.
Team verkiezingen neemt met u contact op om het
exacte tijdstip van inlevering af te spreken

4 februari 2022

Uiterste datum aanleveren verkiezingsposter bij
BordBusters (liefst ruim voor deze datum aanleveren)

1 februari 2022 (16.00 uur)

Niet openbare zitting centraal stembureau
Onderzoek kandidatenlijsten

2 en 3 februari 2022

Herstel verzuimen kandidaatstelling
Woensdag 2 en donderdag 3 februari tussen 9.00 uur17.00 uur

4 februari 2022 (10.00 uur)

Openbare zitting centraal stembureau:
Geldigheid kandidatenlijsten, handhaving van de daarop
voorkomende kandidaten, handhaving van geplaatste
aanduiding en nummering van de kandidatenlijsten

14, 15 en 16 maart 2022

Gemeenteraadsverkiezingen en uitslagenavond

21 maart 2022 (10.00 uur)

Vaststelling uitslag
Openbare zitting centraal stembureau

21 maart 2022

Uitreiken benoemingsbrief aan gekozen raadsleden.
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Aanleverspecificaties verkiezingsposters BordBusters
Formaat
Voor verkiezingsposters geldt een formaat van A1: 59,4 cm breed en 84,1 cm hoog.
Aanleveren afbeeldingen
aanbevolen formaat :
Afb.tif, Afb.pdf & Afb.psd

Afbeeldingen moeten worden aangeleverd met een resolutie van 150 dpi (op afdrukgrootte) of hoger,
in verhouding voor bestanden op schaal. Bestanden met een te lage resolutie (internet kwaliteit: 72
dpi) zijn kwalitatief slecht en niet geschikt voor grafische verwerking.
Aanleveren ontwerpen
aanbevolen formaat :
Dsgn.pdf, Dsgn.ai, Dsgn.tif

Kant-en-klare ontwerpen kunnen aangeleverd worden mits opgeslagen naar Adobe CSCC of lager.
(Photoshop, Illustrator & InDesign) Zorg ervoor dat de gebruikte fonts (lettertypen) in lettercontouren
omgezet worden of stuur het font mee of sluit het font in.
Uw ontwerp wordt beoordeeld of het geschikt is voor de toepassing. Ontwerpen gemaakt in
Powerpoint of Word worden niet in productie genomen.
Aanleveren via e-mail: lisse@bordbusters.nl
Via de e-mail kunnen we bestanden tot 10 mb ontvangen.
Bestanden die groter zijn kunt u naar ons zenden via www.wetransfer.com
Bestandsnaam
Als bestandsomschrijving graag uw partijnaam en de betreffende Gemeente toepassen,
bijv. “CDA_Gemeente Lisse”.
Mocht u meer informatie over aanleveren willen ontvangen:
klik hier voor de uitgebreide aanleverspecificaties.

Let op!
Het vernoemen van een extensie veranderd de data van een bestand niet.
Uw .jpg hernoemen naar .eps gaat u dus helaas niet helpen!
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