
T E K S T S U G G E S T I E S 

Onderstaande teksten zijn slechts suggesties en bedoeld voor uw gemak. Het staat u volledig
vrij een andere tekst te kiezen, wijzigingen en/of aanvullingen aan te brengen. En in beginsel

is elk bestaand lettertype mogelijk, mits de naam van het lettertype wordt opgegeven.

        tekst nr.            lettertype

1      Arial cursiefPrettige Kerstdagen
en een

Gelukkig Nieuwjaar

2     EngelsSchrTPrettige Feestdagen
en onze beste wensen voor het

Nieuwe Jaar

3   CaslonOpenFaceAan het einde van het jaar danken
wij U voor het vertrouwen en de

aangename samenwerking
Wij wensen U

Sfeervolle Kerstdagen
en een Gelukkig Nieuwjaar

4     ShelleyVolanteDirectie en medewerkers van

Pro Heritage
wensen U een Gelukkig Kerstfeest

en een Voorspoedig 2019

5      Swiss721ThBtMet onze dank voor de prettige relatie
gedurende het afgelopen jaar wensen wij U

Prettige Kerstdagen
en een Gelukkig Nieuwjaar

6      Lucida CalligraMet onze dank voor de prettige samenwerking

in het afgelopen jaar wensen wij U

fijne Kerstdagen en een

gelukkig en voorspoedig Nieuwjaar

7       ShelleyAndantePrettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar
Frohe Weihnachten und ein Glückliches Neues Jahr

Merry Christmas and a Happy New Year
Joyeux Noël et Bonne Année



8        Clearfacebeste wensen voor het nieuwe jaar
les meilleurs vœux pour la nouvelle année

best wishes for the year 2019

9       Ribbon 131Pro Heritage
wenst u Prettige Kerstdagen
en een Gelukkig Nieuw Jaar

10      BradleyHandITCWij hopen onze plezierige relatie ook
in de toekomst voort te zetten en wensen u

Prettige Kerstdagen en een
Gelukkig Nieuwjaar

11     Brush ScriptDirectie en medewerkers van

Pro Heritage
vonden het een eer en een genoegen om ook
in het afgelopen jaar voor u klaar te staan
Wij wensen u bijzonder prettige feestdagen 

en een goed en gezond 2019 toe

12      LucidaHandwr.Wij wensen u

Gezegende Kerstdagen

en een Voorspoedig Nieuwjaar

13         PapyrusWij wensen u en de uwen
een in alle opzichten

Glansrijk 2019

14       MonotypeCorsivaPrettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar
Merry Christmas and a Happy New Year

Joyeux Noël et Bonne Année
15       Times New Roman

Prettige Kerstdagen en een gezond en voorspoedig Nieuwjaar
Merry Christmas and a healthy and prosperous New Year

Ñ÷àñòëèâîãî Ðîæëåñòâà è ñ Íîâûì Ãîäîì!
Joyeux Noël et Bonne Année

16        EdwardianScriptMet onze dank voor de prettige samenwerking
in het afgelopen jaar wensen wij u

prettige feestdagen en een
gezond en gelukkig Nieuwjaar

enzovoort enzovoort


