
Leer makkelijk en snel
een gratis invulbaar PDF

maken!



Voorwoord
Zelf een invulbaar PDF formulier kunnen maken is uiteraard erg handig, maar 
niet veel mensen hebben Adobe Acrobate Pro. Er zijn wel enkele gratis 
programma’s, maar die werken niet allemaal even fijn. Daarom wil ik u 
vertellen dat het eigenlijk erg makkelijk kan! Het enige wat u nodig heeft is 
LibreOffice, een gratis kantoor softwarepakket.

In het voorbeeld werk ik met Office Calc, maar dit kan natuurlijk net zo goed in
bijvoorbeeld Libre Writer.



Stap 1

Ga in de werkbalk naar ‘Beeld’ -> ‘Werkbalken’. Hier klikt u 
‘Formulierbesturingselementen’ aan.



Stap 2

U zou dan zoiets moeten zien:

Deze werkbalk geeft u de mogelijkheid om verschillende soorten velden in uw 
document te creëren.



Stap 3

Sleep bijvoorbeeld een tekstvak naar uw document. Dit kan u zo groot maken 
als u wilt: voor een vak met een regel tekst, of een met meerdere regels.



Stap 4

Ga op het tekstvak staan en klik op uw rechtermuisknop. Kies voor 
‘Besturingselement’. Dit brengt een eigenschappenvenster naar boven. Hier 
kan u een heleboel eigenschappen en gebeurtenissen meegeven aan uw 
tekstvak.



Stap 5

Voeg hierna zoveel velden toe als dat u nodig heeft. Hieronder ziet u een 
simpel voorbeeld.



Stap 6

Als u klaar bent met het document, gaat u naar ‘Bestand’ -> ‘Exporteren als 
PDF’. De meest gebruikte opmaak is FDF, maar u kan ook PDF, HTML of XML 
kiezen. Klik op ‘Exporteren’ en uw formulier is klaar.



Stap 7

Open nu uw PDF formulier in uw favoriete reader, u kunt alle velden zien en 
invullen. Test dit natuurlijk ook even. Sla het formulier nadien op, sluit het en 
open het opnieuw. Uw formulier is nog steeds ingevuld!



Tot slot

Als alles goed is gegaan, dan weet u nu hoe u zelf een invulbaar PDF moet 
maken. Mocht het toch nog niet helemaal lukken, of heeft u hier een vraag 
over, neem dan gerust contact op!

Contact opnemen kan via info@venefica.nl of 06 42 25 76 90.


