
Hoe kan ik de overstap naar CorelDRAW Graphics Suite 2020 maken? 
Veelgestelde vragen 

Corel heeft onlangs de aankoopopties voor het CorelDRAW-productaanbod vereenvoudigd. Ons 
aanbod zal blijven bestaan uit permanente licenties en abonnementsopties, zodat u de oplossing 
kunt kiezen die het beste bij uw bedrijf en budget past.  

Met deze wijzigingen zijn upgradeversies niet langer verkrijgbaar voor gebruikers met een oudere 
versie van CorelDRAW Graphics Suite. Klanten die eerder Upgradebescherming hebben 
gekocht, ontvangen automatisch een permanente licentie voor CorelDRAW Graphics Suite 2020.  

In de loop der tijd heeft het CorelDRAW-productaanbod zich verder ontwikkeld om aan de 
behoeften van moderne bedrijven te voldoen. Tegelijkertijd hebben we de manier waarop u 
gebruik kunt maken van de kracht van de suite ook verder ontwikkeld. Met deze nieuwste versie 
van CorelDRAW Graphics Suite ontvangt u niet alleen krachtige desktopsoftware (voor Mac of 
Windows), maar kunt u ook profiteren van de nieuwe samenwerkingsmogelijkheden via het web 
van CorelDRAW.app Pro, waarmee het sneller en eenvoudiger wordt om met uw team en 
klanten te werken.  

CorelDRAW Graphics Suite 2020 gebruikt de beste elementen van de desktop en de cloud en is 
daarmee onze snelste, slimste en meest op samenwerking gerichte grafische suite tot nu toe. 
Onze belofte om uitzonderlijke meerwaarde en uitgebreide mogelijkheden te leveren, hebben we 
gekoppeld aan nieuwe aankoopmogelijkheden. Lees verder voor meer informatie. 
 

V. Waar zijn de opties voor upgradeprijzen gebleven? 

De upgradeprijzen zijn eerder dit jaar afgeschaft. Klanten die Upgradebescherming bij 
CorelDRAW Graphics Suite 2019 hebben gekocht, ontvangen automatisch een permanente 
licentie voor CorelDRAW Graphics Suite 2020. 

Corel kan ook exclusieve, beperkt geldige speciale aanbiedingen leveren aan klanten met een 
eerdere versie. 
 

V. Hoe kan ik overstappen op CorelDRAW Graphics Suite 2020? 

Kies uw voorkeursmethode voor het gebruik van CorelDRAW Graphics Suite 2020! 

1) Neem een abonnement op de volledige suite, zodat u altijd verzekerd bent van de 
meest recente versie van de software en ondersteuning voor de nieuwste technologie. 
Bovendien krijgt u toegang tot de nieuwe productiviteitsverhogende 
samenwerkingsworkflow in CorelDRAW.app Pro. Wanneer u een abonnement neemt 
op de volledige versie van CorelDRAW Graphics Suite, kunt u ook profiteren van een 
zeer voordelige, jaarlijkse betaaloptie. 



 
2) Koop een permanente licentie die u het recht geeft om de huidige versie van de 

software te gebruiken, zonder extra te hoeven betalen, zolang uw besturingssystemen, 
apparaten en technologie er ondersteuning voor bieden. Als u uw mogelijkheden wilt 
uitbreiden met volledige toegang tot de nieuwe samenwerkingsfuncties in de cloud, 
kunt u zich aanmelden voor toegang tot CorelDRAW.app Pro vanuit CorelDRAW.app. 
 

V. Welke abonnementen zijn beschikbaar voor CorelDRAW Graphics Suite 2020? 

Met de twee abonnementsopties beschikt u over ruime mogelijkheden! 

1) Voor maximale flexibiliteit en de zekerheid dat u altijd met de beste nieuwe versie 
werkt, raden we u een abonnement aan op het volledige CorelDRAW Graphics Suite. 
Gebruik de software op uw desktop (Windows of Mac) en ontvang toegang tot 
CorelDRAW.app Pro, compleet met de volledige opties voor online samenwerking, 
zolang uw abonnement actief is. 
 

2) Zelfs als u voor een permanente licentie kiest, kunt u een abonnement nemen om 
toegang te krijgen tot de uitgebreide samenwerkingsfuncties in CorelDRAW.app Pro. 
Aanmelden is gemakkelijk - u kunt dit direct vanuit CorelDRAW.app doen. Als u echter 
een permanente licentie kiest en geen abonnement wilt nemen op de nieuwe opties 
voor online samenwerking, kunt u de softwaresuite voor de desktop gebruiken en 
gewoon profiteren van de standaardversie van CorelDRAW.app zonder extra te 
hoeven betalen. 

  


