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STAP 1
Surf naar WWW.FOTODC.BE en klik op het zesde 
vakje onderaan links ‘Kalenders & agenda’s’.

STAP 2
Klik nogmaals op het vakje ‘Kalenders & agenda’s’. 

STAP 3
Nu krĳ g je de keuze tussen Fotoagenda, Bureau-
kalender, Wandkalender, Familieplanner, Jaarplanner 
en Verjaardagskalender. In dit stappenplan kiezen we 
voor de wandkalender. De andere kalenders volgen ± 
dezelfde stappen.

STAP 3
In het volgen venster klik je op ‘Meer info’.

STAP 4
Zo kom je meteen op de website van Spector by 
smartphoto waar je jouw kalender kan aanmaken. 
Inloggen om je aangemaakte producten te kun-
nen bewaren op je eigen naam.
Bovenaan de balk klik je op “inloggen”. In het 
volgende venster vul je jouw e-mail adres en 
paswoord in en klik je op inloggen.
Indien je voor de eerste keer bĳ  Spector bestelt 
kun je je hier registreren. 

STAP 5
Hier moet je eerst jouw foto’s opladen. Dit doe je als 
volgt : in de groene balk links boven klik je op ‘mĳ n 
account’.

Als je hier naar beneden scrolt, zie je achtereenvol-
gens de veschillende mogelĳ ke formaten, het pro-



ductmateriaal en voorbeelden van de productspecifi -
caties (matrixkalender of kolomkalender).
Klik op de knop ‘Maak een kalender’ om verder 
te gaan.

STAP 6
Nu krĳ g je de keuze uit 3 formaten : Standaard A4, 
Groot A3-Flip en Groot A3. Als voorbeeld kiezen wĳ  
hier voor Standaard A4.

STAP 7
Maak hier je keuze uit 16 verschillende mogelĳ kheden.

STAP 8
Eerst moet je nu de startmaand instellen. De kalen-
der kan starten in om het even welke maand. In ons 
voorbeeld kiezen we voor januari 2013.

STAP 9
In het volgende scherm zie je de kaft en de 12 maan-
den van het jaar staan van het door jou gekozen 
model. Nu kun je jouw foto’s opladen. Dit kan vanaf 
de harde schĳ f van jouw PC en vanuit Smartphoto, 
Facebook, Flickr of Picasa. Klik op ‘Foto’s opladen.

Klik vervolgens op ‘Selecteer je foto’s’ en ...



... open de map op jouw harde schĳ f waarin de foto’s 
zich bevinden die je zal gebruiken. Selecteer de ge-
wenste foto’s, klik op ‘open’ en de foto’s voegen zich 
automatisch in de kalender.

STAP 10
Controleer het resultaat. Hier kun je nog altĳ d een 
andere foto in één van de fotovakken slepen.

STAP 11
Als je tevreden bent met het resultaat, klik je onder-
aan de pagina op de groene balk ‘’In winkelwagentje 
leggen’.

Je krĳ gt nog de mogelĳ kheid om jouw product 
op te slaan bĳ  Spector. Dit is gemakkelĳ k om 
later te bestellen of voor nabestellingen.

STAP 12

Hier zie je nu een overzicht van je bestelling en wat je 
zal betalen.
Indien het om een promotie gaat, kan je je actiecode 
in het juiste vakje invullen. Actiecodes zĳ n er voor 
tĳ delĳ ke actiekortingen of voor volumekortingen

Lopende acties: acties op fotoboeken kan je o.a. 
raadplegen op www.fotodc.be op pagina “promo 
& tips”.

Volumekortingen: je kan van volumekorting genie-
ten op fotoboeken, fotogeschenken, kalenders, 
agenda’s en posters bĳ  ingave van de actiecode 
VOLUME in het winkelmandje. 

Hoe wordt de korting berekend ?
Vanaf 2 stuks : 5 % korting
Vanaf 3 stuks : 10 % korting
Vanaf 11 stuks : 15 % korting

En uiteindelĳ k klik je op het groene balkje ‘bestellen’ 
en klaar is kees.



STAP 13
Indien je nog niet geregistreerd bent bĳ  Spector volgt 
hierna nog een venster waarin je jouw persoonlĳ ke 
gegevens dient in te vullen. Vooral de velden met een 
sterretje dienen verplicht te worden ingevuld.
Je ontvangt kort daarna een mail van Spector met de 
bevestiging van uw inschrĳ ving. 
Vul hier jouw e-mail adres en wachtwoord in.

STAP 14
Hier zie je de totale kostprĳ s* van je bestelling. Vul in 
het vak ‘Jouw fotograaf’ de postcode 8900 (Ieper) in 
en klik op FOTO DE COLFMAEKER. Vink het vakje 
‘Ik aanvaard de voorwaarden’ aan en bevestig jouw 
bestelling. 
  Controleer op onze webpagina “promo & tips” 

of er momenteel geen lopende acties zĳ n op de 
Spector fotoprints en fotoposters. Zo ja, gebruik 
dan de specifi eke ACTIECODE hiervoor.

Na het plaatsen van uw online bestelling is het 
nadien onmogelĳ k om de bestelling te laten an-
nuleren ( = ongedaan maken, herroepen of ongeldig 
verklaren, vernietigen, … )
De Spector voorwaarden melden o.a. dat de klant 
niet beschikt over het recht om van zĳ n aankoop af te 
zien.

STAP 15
Je krĳ gt een venster te zien met de bevestiging van 
jouw bestelling, het bestelnummer en het leveradres. 
Deze gegevens worden je ook nog eens binnen het 
uur per e-mail doorgestuurd.

STAP 16
Na enkele dagen ontvang je van Foto De Colfmaeker 
een mailtje met de melding dat jouw bestelling klaar-
ligt in de winkel. Jouw bestelling kan je dan komen 
ophalen en afrekenen in onze winkel.

Succes met jouw kalenders 
en agenda’s !



NOTA :   
Bĳ  elke bestelling die je doet geniet je van de Spector bonus: 

Hoe werkt de bonus?
Je ontvangt één van onderstaande Spectorbonussen, afhankelĳ k van je totale aankoopbedrag het voorbĳ e 
trimester.

Totaal uitgegeven bedrag: Vanaf 
€ 40

Vanaf 
€ 75

Vanaf 
€ 100

Vanaf 
€ 150

Vanaf 
€ 300

Jouw Spector bonus: € 5  € 10 € 15 € 25 € 55

Dit zĳ n de trimesters waarin we je aankopen zullen optellen:
• Eerste trimester: januari – februari – maart
• Tweede trimester: april – mei – juni
• Derde trimester: juli – augustus – september
• Vierde trimester: oktober – november – december

Na ieder trimester ontvang je een e-mail (je moet aanvaarden om de Spector nieuwsbrief te ontvangen) met jouw 
kortingsbon via een actiecode. Om van je kortingsbon gebruik te maken, hoef je enkel de actiecode in te geven 
in het winkelwagentje en op ‘Pas code toe’ te klikken. Je korting zal automatisch afgetrokken worden

 Non-stop schitterende acties te raadplegen op 
 www.fotodc.be en
 ww.spector.be of via persoonlĳ ke Newsfl ash mails
 Volumekorting
 Spector bonus

Geniet van onze vele exclusieve voordelen !


