
Corel kondigt nieuw CorelDRAW-lidmaatschapprogramma aan 
Nieuw programma biedt twee abonnementsniveaus ter uitbreiding van CorelDRAW® Graphics 

Suite X6  

Maidenhead (VK), woensdag 15 augustus 2012 – Corel kondigt vandaag het nieuwe 

lidmaatschapprogramma aan waarbij CorelDRAW® Graphics Suite X6-gebruikers via de cloud toegang 

krijgen tot geavanceerde tools voor grafisch ontwerp en digitale inhoud. Het nieuwe 

lidmaatschapprogramma wordt vanaf vandaag in meerdere regio's geïmplementeerd en biedt twee 

abonnementsniveaus. Met het standaardabonnement beschikken gebruikers over productupdates en 

onlinetoegang tot digitale inhoud. Het Premium-lidmaatschap biedt exclusieve digitale inhoud en eerste 

gebruik van nieuwe productfuncties voordat deze beschikbaar zijn voor de bredere CorelDRAW-

community in toekomstige productversies. Daarnaast ontvangen Premium-leden upgrades naar nieuwe 

hoofdversies zodra deze beschikbaar zijn.  

“Mensen kunnen nu met CorelDRAW Graphics Suite creëren, verbinding maken en werken op de manier 

die het beste bij hun past en dat was een belangrijke prioriteit voor ons. Met de introductie van het nieuwe 

lidmaatschapprogramma krijgen gebruikers meer keuze en extra voordelen, zodat ze echt alles uit hun 

CorelDRAW-ervaring kunnen halen,” aldus Nick Davies, uitvoerend vicevoorzitter voor Graphics en 

Productivity bij Corel. 

Met het nieuwe lidmaatschapprogramma wordt de huidige CorelDRAW Graphics Suite X6-ervaring verder 

uitgebreid doordat leden kunnen beschikken over exclusieve premiuminhoud, vroegtijdige toegang tot 

nieuwe functies en keuzemogelijkheden die veel verder gaan dan de inhoud van de doos. Het 
CorelDRAW-lidmaatschap omvat: 

 Verbinding via de cloud met alle bestaande digitale inhoud (standaard- en Premium-leden) 

 Productupdates, die eerder servicepacks werden genoemd (standaard- en Premium-leden) 

 Exclusieve inhoud, waaronder clipart, foto's, lettertypen en meer (Premium-leden) 

 Eerste toegang tot nieuwe productfuncties (Premium-leden) 

 Toekomstige toegang tot onlineservices (Premium-leden) 

 Upgrades naar hoofdversies (Premium-leden) 

Nieuwe lidmaatschapsopties beschikbaar via update X6.1 
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Eigenaars van CorelDRAW Graphics Suite X6 kunnen deze eerste update (eerder servicepack genoemd) 

downloaden van www.corel.com en kiezen voor een standaard- of Premium-lidmaatschap. X6.1 levert 

nieuwe waardevolle functies en extra's als nieuwe koppelvensters, mogelijkheden voor het scannen, 

verbeteringen in PowerClips en PHOTO-PAINT™, aanvullende OpenType-ondersteuning en algemene 

verbeteringen in de prestaties. 

Met de X6.1-update kunnen standaardleden gratis kennismaken met de meeste functies van het 

Premium-lidmaatschap. Voor toekomstige updates kunnen gebruikers over exclusieve functies en online-

inhoud beschikken als ze een Premium-lidmaatschap kopen. 

Beschikbaarheid en prijzen 

Het standaardlidmaatschap is gratis en het Premium-lidmaatschap is beschikbaar voor een bedrag van 

omgerekend € 9,95 per maand als gebruikers zich aanmelden voor een jaarlijks lidmaatschap van € 

119,40 (incl. btw). 

Als gebruikers standaard- of Premium-lid willen worden, moeten ze een Corel-account maken vanuit 

CorelDRAW Graphics Suite X6. Deze lidmaatschapsopties zijn momenteel beschikbaar voor eigenaars 

van de versie in doos en van de elektronische downloadversie van CorelDRAW Graphics Suite X6. 

Maak kennis met de CorelDRAW-community

 Word ook lid van de community op www.coreldraw.com

 U vindt alle informatie over CorelDRAW op Facebook, op

www.facebook.com/coreldrawgraphicssuite.

 Volg onze updates @CorelDRAW

Over Corel 

Corel is een van de belangrijkste softwarebedrijven ter wereld en levert enkele van de bekendste merken 

in de branche, waaronder Roxio®, Pinnacle™ en WinZip®. Het bedrijf beschikt over een van de 

uitgebreidste portefeuilles met grafische, productiviteits- en digitale-mediaproducten en heeft een 

reputatie opgebouwd als leverancier van vernieuwende software die gebruiksvriendelijk en makkelijk aan 

te leren is, zodat onze klanten nog creatiever en productiever kunnen werken. De branche heeft hierop 

gereageerd met honderden prijzen, die een bekroning vormen voor onze innovatie, ons ontwerp en de 

toegevoegde waarde die wij bieden.  

Onze productlijn, die door miljoenen personen wereldwijd wordt gebruikt, omvat CorelDRAW® Graphics 

Suite, Corel® Painter™, Corel® PaintShop® Pro, Corel® VideoStudio®, Corel® WordPerfect® Office, 
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Pinnacle Studio™, Roxio Creator®, Roxio® Toast® en WinZip®. Bezoek www.corel.com voor meer 

informatie over Corel. 

© 2012 Corel Corporation. Alle rechten voorbehouden. Corel, het Corel-logo, het Corel-ballonlogo, 

CorelDRAW, PaintShop, Painter, PHOTO-PAINT, Pinnacle, Roxio, Roxio Creator, Toast, VideoStudio, 

WordPerfect en WinDVD zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Corel Corporation 

en/of zijn dochterondernemingen. WinZip is een gedeponeerd handelsmerk van WinZip International 

LLC. Alle overige namen en gedeponeerde en niet-gedeponeerde handelsmerken worden alleen ter 

identificatie gebruikt en blijven het exclusieve eigendom van hun respectieve eigenaars. 

Daniel Donovan  

PR Specialist 

daniel.donovan@corel.com

Tel: +44 (0) 1628 589850 

mailto:daniel.donovan@corel.com
http://www.corel.com/

