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 DEMO INVULBRIEF SPIN 
 
 

 

Bedrijf 
Contactpersoon 
Postadres 
Postcode Plaats 
Land  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<AANHEF>  
 
In Word worden bladwijzers en invulvelden gebruikt. SPIN maakt gebruik van bladwijzers en zoek- 
en vervangtermen, dus niet van invulvelden omdat SPIN daarmee flexibeler is. U kun zo ook een 
gewoon .txt bestand als sjabloon gebruiken. 
Er is een relatie tussen de naam van de bladwijzer (blwVeldnaam) en de Veldnaam in de database 
van SPIN (veldnaam) en de zoek- en vervangterm (#VELDNAAM#). 
 
Dit is een demo van een invuldocument met eigenschappen van gekozen contact en project. 
Een dergelijk document kun u gebruiken om standaard brieven of andere invuldocumenten te 
maken.  
Ook invulvelden uit andere SPIN tabellen zijn mogelijk: deze kunnen in opdracht voor u gemaakt 
worden. 
 
Note: Titel, Onderwerp zijn eigenschappen die in Word als standaard gedefinieerd zijn en dus niet 
met bladwijzers o.d. gedaan worden, maar met Word.eigenschappen. 
 
Als u al bestaande invuldocumenten hebt, kunnen er vertalingen in SPIN gedefinieerd worden. 
Nieuwe invuldocumenten kunt U maken door de aangegeven bladwijzers of vervangwaardes 
(#VELDNAAM#) te kopiëren in uw invuldocument. (Tip: gebruik consistent dezelfde 
namen/vervangwaardes) 
 
Dit document (invulmodel.dotx) kunt u als test gebruiken. Dit model dient dan in uw SPIN 
gedefinieerd te worden. 
Op de volgende pagina vind u de resultaten (wanneer dit invulmodel is gebruikt bij het opstellen 
van een document). 
 
 
<AFZENDER>   
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Demo:  
invulbrief met bladwijzers (één veld wat vaker in het document gebruikt wordt) en invulvelden 

Bladwijzers bij Brief  Al gebruikt in deze brief 

Bladwijzer Adres blwAdres =Adres 

Bladwijzer Datum blwDatum =Datum 

Bladwijzer Reference blwReference =Referentienummer 

Bladwijzer Aanhef blwAanhef =Aanhef 

Bladwijzer Afzender blwAfzender =Ondertekening 

Bladwijzers uit Projecten  Hierna als demo 

Bladwijzer Projectnummer blwPRNR =Projectnr 

Bladwijzer Projectomschrijving blwPROMSCHR =Projectomschrijving 

Bladwijzer Projectplaats blwPRPLAATS =Projectplaats 

Bladwijzer Projecttoelichting blwPRTOEL =Projecttoelichting 

Bladwijzer Opdrachtgever blwOPDRGEV =Opdrachtgever 

Bladwijzer Projectarchitect blwPROJARCH =Projectarchitect 

   

Variabelen uit Contacten   

Pre+bedrijfsnaam #COMPANYNAME# =Bedrijfsnaam 

Contactpersoon #NAAM2# =Naam2 

bezoekadres #STRAAT# =Straat 

Bezoekadres postcode #PCBEZOEK# =postcode bezoekadres 

Plaats #PLAATS# =Plaats 

postadres #POSTBUS# =Postbus 

postadrespostcode #POSTCODE# =PC postbus 

postplaats #POSTPLAATS# =Plaats postbus 

land #LAND# =Land 

telefoonnummer #TEL# =Telefoonnummer 

Mobiel nummer contact #MOBIEL# =MobielNummer 

Email adres contact #EMAIL# =Emailadres 

Website bedrijf #WWW# =Website 

   

 


