
Corel lanceert CorelDRAW Home & Student Suite 2014 voor Thuisgebruik en 
Studenten 

Editie voor Thuisgebruik en Studenten van het prestigieuze CorelDRAW Graphics Suite X6 voor 

een fantastische prijs 

Maidenhead (VK), donderdag 29 augustus 2013 – Corel heeft vandaag versie 2014 voor Thuisgebruik 

en Studenten van het bekroonde CorelDRAW Graphics Suite X6 uitgebracht. Met een prijs van slechts € 

99 inclusief btw en mogelijkheden voor installatie op maximaal drie pc's per huishouden, vormt 

CorelDRAW Home & Student voor Thuisgebruik en Studenten fantastische waar voor zijn geld. De 

software is voornamelijk gericht op thuisgebruik en bevat ingebouwde trainingsvideo's en professioneel 

ontworpen sjablonen waarmee gemakkelijk rapporten, illustraties, folders, logo's en meer kunnen worden 

ontworpen. Deze nieuwste versie biedt ook krachtige ondersteuning voor lettertypen en tekst, 

geavanceerde fotobewerkingstools en aanpasbare toepassingen, en is compatibel met de meest recente 

versies van Windows. 

Dankzij de grote hoeveelheid inhoud kunnen gebruikers altijd precies vinden wat ze nodig hebben om 

projecten te voltooien. CorelDRAW® Home & Student Suite 2014 voor Thuisgebruik en Studenten wordt 

geleverd met 1000 kwalitatief hoogwaardige clipart en digitale afbeeldingen, 100 foto's in hoge resolutie, 

100 lettertypen, 100 professionele sjablonen en 400 frames en patronen. De suite bevat alle vereiste 

leermiddelen voor een probleemloze start, zodat u direct met vertrouwen kunt ontwerpen, waaronder 

waardevolle studielessen op video, handige tips en trucs, inzichten van de kenners en een inspirerend 

elektronisch handboek. 

Belangrijkste nieuwe functies: 

 NIEUW! Video's en studielessen – U krijgt tips en trucs via de studielessen op video en kunt 

leren van de inzichten van de kenners op ontwerpgebied.

 NIEUW! Aanpasbare toepassingen – Wijzig het uiterlijk van CorelDRAW en Corel PHOTO-

PAINT op uw bureaublad, waaronder pictogramformaten, menu-items, gereedschappen, 

opdrachten of toepassingen.

http://www.corel.com/coreldraw
http://www.corel.com/


 NIEUW! Bogen tekenen met het Polylijngereedschap – U kunt nu met het nieuwe 

Polylijngereedschap bogen tekenen, en snel en eenvoudig prachtige ontwerpen maken.

 NIEUW! Pas de transparantie en vermenging van penseelstreken aan – In Corel PHOTO-

PAINT kunt u de transparantie en vermenging van borstelstreken interactief aanpassen tijdens 

het schilderen met de borstelgereedschappen.

 NIEUW! Teken en wijzig vormen en lijnen met grote nauwkeurigheid – Met het koppelvenster 

Voorwerpcoördinaten kunt u de positie, afmetingen, de hoek en kenmerken van het voorwerp 

opgeven. U kunt het effect van aanpassingen direct weergeven met het livevoorbeeld.

 NIEUW! OpenType-opties in koppelvensters – U vindt de OpenType-knoppen zowel in het 

koppelvenster Tekst als Voorwerpeigenschappen. U vindt alle opties voor typografie op één 

centrale locatie in koppelvensters in CorelDRAW en Corel PHOTO-PAINT.

Prijs en beschikbaarheid

CorelDRAW Home & Student Suite 2014 voor Thuisgebruik en Studenten is nu verkrijgbaar voor de 

adviesprijs van € 99, inclusief btw. De versies in doos zijn verkrijgbaar bij de toonaangevende 

leveranciers in Europa, het Midden-Oosten en Afrika. CorelDRAW Home & Student Suite 2014 voor 

Thuisgebruik en Studenten is verkrijgbaar in het Engels, Duits, Frans, Nederlands, Italiaans, Spaans, 

Tsjechisch, Pools, Russisch en Portugees (Brazilië). Deze software is uitsluitend bedoeld voor 

persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Klanten die commerciële projecten willen maken voor zakelijk 

gebruik, moeten de volledige versie kiezen van CorelDRAW Graphics Suite X6, die voor commerciële 

doeleinden is bestemd en veel meer inhoud en aanvullende functies bevat, gericht op de professionele 

gebruiker.  

Voor meer informatie over CorelDRAW Graphics Suite X6 gaat u naar www.corel.com/coreldraw Als u 

meer informatie wilt lezen over hoe CorelDRAW Graphics Suite wereldwijd wordt gebruikt, kunt u naar de 

communitysite van het product op www.coreldraw.com gaan. 

Bronnen voor de media en bloggers: 

Bezoek www.corel.com/newsroom voor aanvullende bronnen voor CorelDRAW, waaronder materiaal 

voor recensenten, afbeeldingen en video's. 

Opmerking: Gebruikers kunnen CorelDRAW Home & Student 2014 voor Thuisgebruik en Studenten op 

maximaal drie afzonderlijke systemen installeren. Als bedrijven de suite via een netwerk willen 

distribueren, moeten zij licenties voor zakelijk gebruik aankopen. 

Maak kennis met de CorelDRAW-community: 

 Blijf op de hoogte via Facebook: www.facebook.com/coreldrawgraphicssuite

 Volg ons op Twitter: @CorelDRAW

http://www.twitter.com/coreldraw
http://www.facebook.com/coreldrawgraphicssuite
http://www.corel.com/newsroom
http://coreldraw.com/
http://www.corel.com/coreldraw


 Volg ons ook op Pinterest: pinterest.com/corelsoftware/coreldraw/

 Bekijk onze studielessen op YouTube: www.youtube.com/user/CorelDRAWchannel

 Word lid van de community: www.coreldraw.com

Over Corel

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

producten voor graphics, productiviteit en digitale media in de branche. Ons bedrijf beschikt over een van 

de uitgebreidste portefeuilles met innovatieve software en heeft een reputatie opgebouwd als maker van 

oplossingen die gebruiksvriendelijk en makkelijk aan te leren zijn, 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® en Corel® WordPerfect® Office. 

Bezoek www.corel.com voor meer informatie over Corel.

© 2013 Corel Corporation. Alle rechten voorbehouden. Corel, het Corel-logo, het Corel-ballonlogo, 

CorelDRAW, Painter, PaintShop, VideoStudio en WordPerfect zijn handelsmerken of gedeponeerde 

handelsmerken van Corel Corporation en/of zijn dochterondernemingen. Alle overige namen en 

gedeponeerde en niet-gedeponeerde handelsmerken worden alleen ter identificatie gebruikt en blijven 

het exclusieve eigendom van hun respectieve eigenaars.
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