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PDFSAM BASIC 

PDFsam (split and merge, ofwel: splitsen en samenvoegen) is een handige tool om pdf-bestanden 

mee aan te passen. Je kunt pdf'jes splitsen, samenvoegen, draaien, mixen en pagina's extraheren. 

Voor sommige extra functies, zoals bewerken va de inhoud van pdf en OCR, dien je de betaalde 

versie aan te schaffen. 

 

PDFsam maakt reclame voor de betaalde versie die onder andere de inhoud van pdf kan bewerken 

en OCR heeft. Let bij de installatie op dat je het vinkje weghaalt bij de Enhanced versie: 

https://pdfsam.org/downloads/ 

 

Even naar beneden scrollen tot je dit tegen komt: 

 

Nog verder naar beneden scrollen voor de versie voor MAC. 

https://pdfsam.org/downloads/
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Klik vervolgens op Windows-downloader (.exe) 

Het installatiebestand wordt gedownload, klik er nadien op om uit te voeren. 

Bij het bekomen venster laat je de taal op English staan maar je neemt ZEKER het vinkje weg bij 

‘Install PDF sam Enhanced…. 

 

Klik op Next. 
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Zorg ervoor dat je na installatie naar de Instellingen gaat (3 

streepjes) om vier vinkjes weg te halen zodat je geen/minder 

reclame krijgt!  

 

 

Mocht het programma nog niet automatisch in het Nederlands zijn, dan kan je dat bovenaan 

aanpassen door in de lijst Dutch (Belgium) te kiezen. 

 

Klik bovenaan terug op het huisje om op de startpagina te komen. 

Om documenten samen te voegen klik je op het blokje 

Samenvoegen. 

Ofwel gebruik je de knop Toevoegen om vervolgens te bladeren 

in je pc naar de pdf-bestanden die je wil samenvoegen. 

Ofwel sleep je vanuit verkenner de nodige bestanden naar het 

venster. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PDFsam – Marina Hoffelinck blz. 4 / 4 

Je bekomt dan de lijst met samen te voegen documenten. Zorg dat de volgorde correct is, je kan de 

bestanden onderling van plaats wisselen door te slepen. 

 

Kies onderaan de bestemming (via Bladeren), pas nadien in verkenner de naam aan volgens de regels 

hieronder aangegeven. Klik op de knop Uitvoeren om het samenvoegen te starten.

 

Belangrijke aandachtspunten hierbij: 

1. Volgorde moet correct zijn (eerst contract, dan risicoanalayse). 
2. Benaming document: 2122_stageovereenkomst_HAO_AS1_Naam_Voornaam.pdf, waarbij: 

a. AS1 (actieve stage 1) vervang je eventueel door AS2 (voor actieve stage 2), AS3 (voor 
actieve stage 3), IS3 (voor ingroeistage 3), DO1 (voor didactische oefeningen 1) of 
DO2 (voor didactische oefeningen 2). 

b. Naam en voornaam vervang je door jouw eigen naam en voornaam.  
 

LET OP! Je kan enkel PDF-bestanden samenvoegen. 

Dit betekent dat je eerst alles in Word omzet naar PDF via Opslaan als… Heb je een afbeelding? Zet 

deze dan in een Word document en sla het op als PFD. 

 


