
Groep  A Groep  B Groep  C
Artikelen met een 

maximale diameter 

van 10 cm. 

Artikelen met een 

maximale diameter 

van 20 cm. *

Artikelen met een 

maximale diameter 

van 30 cm. *

Vanaf 1 stuk Decoratie in 1 kleur € 20,00 € 25,00 € 30,00

Vanaf 4 stuks Decoratie in 1 kleur € 15,00 € 16,00 € 20,00

Vanaf 12 stuks Decoratie in 1 kleur € 7,50 € 8,00 € 10,00

Vanaf 24 stuks Decoratie in 1 kleur € 2,50 € 4,00 € 5,00

Vanaf 36 stuks Decoratie in 1 kleur € 1,70 € 2,00 € 2,40

Vanaf 100 stuks Decoratie in 1 kleur € 1,50 € 1,80 € 2,20

Vanaf 250 stuks Decoratie in 1 kleur € 1,36 € 1,66 € 2,06

Vanaf 500 stuks Decoratie in 1 kleur € 1,25 € 1,55 € 1,96

Vanaf 1.000 stuks Decoratie in 1 kleur € 1,17 € 1,47 € 1,87

Vanaf 2.000 stuks Decoratie in 1 kleur € 1,08 € 1,38 € 1,79

Vanaf 5.000 stuks Decoratie in 1 kleur € 1,01 € 1,31 € 1,71

Vanaf 10.000 stuks Decoratie in 1 kleur € 0,94 € 1,24 € 1,64

€ 0,30

€ 0,60

€ 0,85

€ 0,25

€ 1,00

€ 0,20

€ 0,20

€ 0,40

€ 0,25

€ 60,00

€ 50,00

€ 40,00

Prijzen zijn ex btw, af fabriek. 

Decoratie op aangeleverde artikelen gebeurt geheel op eigen risico van de opdrachtgever; wij dragen geen enkele verantwoordelijkheid ten aanzien van breuk en of schade. U dient tevens rekening te houden 

met mogelijke uitval tijdens de productie; wij adviseren derhalve bij aanlevering van de artikelen hier rekening mee te houden.

Meerprijs extra opdruk binnenzijde

Meerprijs uitsluitend opdruk binnenzijde

Meerprijs opdruk rondom Groep A

Meerprijs decoratie op schenkhoogte / afwijkende positie

Prijzen zijn gebaseerd op basis van een maximaal drukformaat van 5 x 5 cm op 1 positie.

Meerprijs decoratie recht boven voetlogo

In- uitpakwerk divers.  ( in overleg )

* Prijscalculatie is op basis van stapelbare producten; voor niet-stapelbare producten wordt een meerprijs gehanteerd. Bekende niet-stapelbare producten zijn:                        

Villeroy & Boch, Dudson, RAK, St. James, Q Fine China, Steelite, Churchill.

Startkosten bij herhalingsopdrachten, per kleur

Omstelkosten per kleur i.v.m. kleurwisssel of van glas naar porselein

Bedrukkingen op glas >> krasvast en afwasbestendig    Bedrukkingen op porselein >> krasvast en vaatwasbestendig

Decoratie aangeleverde artikelen 2017

Aantal stuks per item bepaalt de staffelprijs (niet 

cumulatief!). Voorbeeld: Decoratie van 72 espresso 

kopjes en 72 koffie kopjes wordt belast aan € 1,70 per 

item, niet aan € 1,50.

Meerprijzen

Meerprijs extra kleur

Meerprijs goud, paars of zilver ( op aanvraag )

Meerprijs opdruk op extra zijde / positie

Vaste kosten

Startkosten, per kleur.

Alle eerder afgegeven prijslijsten komen hiermede te vervallen.


