
Visitekaartjes 
Afmetingen 85 x 55 mm 

Papierkwaliteit 280 grams mat 

   500 stuks €    50,00 

1.000 stuks €    75,00 

2.000 stuks €  110,00 

opties:  

bedrukking achterzijde zwart-
wit 

 
€    10,00 

bedrukking achterzijde kleur  
€    25,00 

Voorzijde glanzend €    20,00 

Visitekaartjeshouder €    10,00 
 

Briefpapier 
Afmetingen 210 x 297 mm 

Papierkwaliteit 80 gr, gladde matte afwerking, eenzijdig full color (4/0) 
offset 

1.000 stuks €  180,00 

2.000 stuks €  250,00 
 

Enveloppen 
Papierkwaliteit 80 grs. houtvrij offset papier, Offset drukwerk 

Afwerking Zelfklevende striplock 

 

Afmetingen 110 x 220 mm (EA5-6) 

Bedrukt in 1 kleur:  

   500 stuks €  160,00 

1.000 stuks €  240,00 

Full-color:  

   500 stuks €  350,00 

1.000 stuks €  470,00 

Opties:  

Met venster (links of rechts) €    20,00 per 500 

 

Afmetingen 220 x 312 mm (EA4) 

Bedrukt in 1 kleur:  

   500 stuks €  250,00 

1.000 stuks €  375,00 

Full-color:  

   500 stuks €  500,00 

1.000 stuks €  650,00 

Opties:  

Met venster (links of rechts) €    20,00 per 500 
 

Adresstickers 
Afwerking Zelfklevend, gedrukt op vellen 

Afmetingen  68 x 21 mm, met afgeronde hoeken 

Per 140 stuks €    16,00 

 



 

Diverse promotiematerialen, o.a.: 
 

Postkaarten (ook te gebruiken als kerstkaarten) 
Papierkwaliteit Premium papier met glansafwerking 215 grams  

Afmetingen Standaard 148 x 105 mm  

Afwerking Achterzijde zwartwit bedrukt 

   100 stuks €    50,00 

   250 stuks €    75,00 

   500 stuks €  100,00 

Afwerking Achterzijde kleur bedrukt 

   100 stuks €    80,00 

   250 stuks €  110,00 

   500 stuks €  150,00 
 

Bureaukalender met foto of logo 
Afwerking Papiersoort: Premium, 215 g/m2 papiersoort met een 

glansafwerking. Omslagkalender met spiraal 

Afmetingen  210 x 95 mm 

    1 stuks €    25,00 

    5 stuks €    50,00 

  10 stuks €    75,00 

  50 stuks €  200,00 

100 stuks €  300,00 

 

Pennen 
Afwerking Keurige en stijlvolle pennen met een lekkere grip, zwarte 

inkt  

Bedrukking Full-color, 360 graden drukwerk om uw pen te 
personaliseren 

    5 stuks €    30,00 

  10 stuks €    45,00 

  50 stuks €  175,00 

100 stuks €  300,00 

 

Grafisch ontwerp 

Wij hebben uitgebreide mogelijkheden om uw bedrijfsloge of huisstijl vorm te geven.  
Dit is altijd maatwerk, toegespitst op úw wensen en úw situatie.  
Vraag daarom altijd een offerte op maat! 

Logo Vanaf € 250,00  

 

 Alle tarieven zijn excl. opmaakkosten en excl. bezorging. 

 BTW: vrijgesteld van OB o.g.v. artikel 25 Wet OB 

 De tarieven kunnen wijzigen en bij gecombineerde bestellingen zijn aantrekkelijke 
kortingen mogelijk. Vraag daarom altijd een offerte op maat. 
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