
Documenten scan service  
Het is bijna altijd 
mogelijk om uw 
papieren documenten 
te scannen en er zo een 
digitaal bestand ervan 
te maken. 
Hier zitten soms wel enige 
technische haken en ogen aan 
vast. Daarom beoordelen wij 
eerst of uw originelen voor dit 

doel geschikt zijn. Vervolgens maken we een offerte-op-maat, die u per email 
toegestuurd krijgt.Als de offerte is goedgekeurd en de betaling voldaan is, wordt er 
geproduceerd. 
U ontvangt de documenten digitaal retour in pdf bestanden die optioneel zoekbaar 
zijn op tekst en/of de aangegeven indexering. Levering is mogelijk op alle denkbare 
manieren. 

• Uw voordelen:  

• Hoogwaardige kwaliteit 
• Snel productie en levering 
• Steeds een vaste aanspreekpunt 
• Bewezen betrouwbaar 
• Flexibel 
• Kostenbesparend 
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Alle teksten 
kunnen gelezen 

worden op 
iBooks 

Alle teksten 
digitaliseren in  

PDF met behoud 
van pagina  

indeling 

 Uw oude foto’s 
reproduceren STAP 1 

Het vastleggen of te 
wel de papieren 

documenten inscannen

1
STAP 2 

Uitvoering tot een 
digitaal bestand wat 
leesbaar is en voor 

gelezen kan worden

2
STAP 3 

Nabewerken -
afrondingen digitaal 

wegschrijven op Cd of 
DVD
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• Voorbereidende werkzaamheden, alle prijzen zijn Incl btw 

De startkomsten per boek of documenten  € 7,95 

OCR bewerking per boek                                € 8,95 

Het boek lossnijden en inbinden                   € 9,45 

Weg schrijven op CD € 5,95  en DVD           € 10,95 

Digitaal bestand omzetten naar KES of ander digitaal 
bestand per boek of documenten     € 9,25  

Inscannen per blz losse pagina     € 0,24   

Arbeidsloon per 10 minuten € 14,- Incl. btw 

Boeken handmatig inscannen met behulp van boekscanner wordt arbeidsloon berekend. Daarbij blijft het 
boek in de originele staat. 

Verder kunnen wij  printen dubbelzijdig / enkelzijdig in A4 en A3 zwart-wit  en lamineren tot A3. (Vraag offerte aan) 

Injona heeft al meer dan 14 jaar ervaring met het scannen en het digitaliseren. Uw archieven zijn bij ons in goede 
handen en worden op een gebruiksvriendelijke en eventueel beveiligd manier opgeslagen. Wij kunnen ook bij u op 
locatie gedurende een bepaalde periode de documenten in scannen. U ontvangt van de scans een pdf,precies 
opgeslagen en gearchiveerd op de manier zoals u het wilt. (vraag offerte aan) 

Uw oude foto’s (reproduceren) hebben vaak een grote emotionele waarde. Ook al bent u nog zo voorzichtig met uw 
foto’s, door gebruik en des tijds kunnen ze toch verkleuren of zijn ze beschadigd geraakt. In onze studio maken we van 
verbleekte en kwetsbare foto’s nieuwe afdrukken die eruitzien alsof ze gisteren zijn gemaakt.  Naar een nieuw 
kunstwerk dat netjes is ingelijst met een bijhorende  Paspartoe er om heen. (vraag offerte aan). 
    

Voor zowel particulieren als voor zakelijke 
doeleinden scholen, fotografen, bedrijven, musea, 
uitgeverijen,instellingen enz . 

Van kleine aantallen tot uitgebreide archieven en 
boeken. Kortom, iedereen helpen wij graag verder 
kan bij ons terecht! 
Door onze gedegen kennis en ervaring op het 
vakgebied digitaliseren, archivering en digitale 
beeldbewerking, en de OCR bewerking weten we 
als geen ander waar een goede kwaliteit digitaal 
bestand aan moet voldoen. 

Wij geven u advies op maat en helpen u van A tot 
Z voor een goed en bruikbaar eindproduct. Alle 
materialen wordt handmatig of automatische 
gedigitaliseerd, vervolgens visueel beoordeeld en 
optimaal handmatig gecorrigeerd. Hierdoor zijn 
wij ervan verzekerd dat we altijd een optimale 
kwaliteit kunnen leveren tegen de scherpste prijs! 
U, als klant kan van ons dan ook gegarandeerd 
een hoogwaardig product verwachten waar u 
zeker tevreden mee zal zijn. 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                      Scan en digitaal Service Injona 

Bommelroystraat 2A 
5854 CS Bergen Lb 

Postbus 41 
5854 GS Bergen Lb 
T +31(0)485215550 

E info@injona.nl 
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