
Openingstijden TopTekst 
Maandag tot en met vrijdag: 8.30-16.30 uur. 
Woensdag is er geen directe begeleiding en minder 
opdrachtmatig werk, maar wel de mogelijkheid om zelfstandig 
gebruik van de computer te maken. 

Voor meer informatie:
DAC Harderwijk/TopTekst 
Gelreweg 4e

3843 AN Harderwijk 
0341 431024 
info@dacharderwijk.nl 

Vragen naar: 
Ben de Kam
Birgit Visser 

opmaak en duplicatie: TopTekst 
april 2014 
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Wie zijn wij? 
TopTekst is een onderdeel van DAC Harderwijk waar grafische 
opdrachten en drukwerk worden uitgevoerd voor zowel GGz 
Centraal als voor particulieren en andere bedrijven. 
TopTekst wil cliënten ervaring laten opdoen met nieuwe media: 
bv. een workshop facebook en het bijhouden van onze eigen 
facebookpagina.

Wat heeft TopTekst voor u te bieden als cliënt? 
TopTekst biedt werkervaringsplekken aan om op deze manier  
uw kennis te vergroten rondom werkzaamheden met de 
computer.
Wij verzorgen opmaak, drukwerk, mailingen, werken aan 
opdrachten die wij binnen krijgen: er is veel mogelijk.  
Ook opdrachten in de praktische uitvoering: vouwen, snijden, 
nieten, lamineren, inbinden, printwerk etc. U kunt zelf aangeven 
waar uw behoeftes liggen. 
Op de computer wordt er gewerkt met programma’s als Office, 
Indesign, Illustrator en Photoshop.  
Wij bieden een prettige, afwisselende werkomgeving met 
uitdagende opdrachten, veel ruimte voor eigen ideeën en 
creativiteit.

Wat heeft TopTekst te bieden aan opdrachtgevers? 
Binnen GGz Centraal werken wij veel samen met de afdeling 
communicatie. In overleg maken wij brochures, folders, 
visitekaartjes, flyers en posters voor verschillende afdelingen 
binnen GGz Centraal en Indigo Centraal. Ook maken wij van veel 
materiaal PDF-jes die te gebruiken zijn op een website of een 
tablet.

Ook bieden wij onze diensten aan aan  externe opdrachtgevers. 
U kunt met een eigen ontwerp komen of dit uit handen geven. In 
overleg maken wij brochures, folders, visitekaartjes, flyers en 
posters.
Een aantal van onze externe opdrachtgevers zijn: stichting ‘de 
Maretak’, Oudheidkundig vereniging ‘Elspete’ en diverse 
instellingen en verenigingen in de regio van Harderwijk. 

TopTraktaties 
Binnen TopTekst is ook de afdeling TopTraktaties gevestigd.  
Dit is een eigen productielijn waar allerlei artikelen worden 
gepersonaliseerd. Hierbij kunt u denken aan: slingers bij 
verjaardagen en geboortes, kalenders, gadgets en give-away 
artikelen. Op deze manier kunt u een persoonlijk tintje geven aan 
speciale gelegenheden. 
Voor ideeën: zie de folder op www.ggzcentraal.nl en onze 
facebookpagina.

Facebook TopTraktaties

Speciale diensten 
Wij bieden ook speciale diensten zoals: het digitaliseren van dia’s, 
het branden van cursus CD’s en DVD’s. Momenteel oriënteren wij 
ons op de mogelijkheden om PR filmpjes te maken voor GGz 
Centraal.

Aanmelding 
Als u cliënt bent bij GGz Centraal kunt u vrijblijvend bij ons binnen 
lopen of bellen voor een afspraak. 
Werkdagen en tijden worden in overleg besproken. 
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