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Aanleverspecificaties
- Het bestand dient op inslag aangeleverd te worden, bestaande uit 2 pagina’s.
Gevouwen folder staand
Gevouwen folder liggend

Folder met luikvouw
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Folder met zigzag vouw 6-zijdig

Folder met wikkel vouw 6-zijdig
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Folder met zigzag vouw 8-zijdig
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