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Belangrijke informatie! 
 

Voor het kopiëren: 
Originelen aanleveren op wit papier, formaat A4 of A3, zonder ezelsoren, scheuren  

en vrij van nietjes/paperclips e.d. 
 

Voor het printen: 
Bestand als PDF aanleveren via de e-mail of op USB-stick. 

Overige bestanden zoals Word, Exel, PowerPoint enz. worden afgedrukt op  
uw eigen risico. U kunt vanuit Office eenvoudig uw document opslaan als een PDF 

bestand. Dan weet u zeker dat het document op de juiste wijze wordt afgedrukt, 
zonder versprongen teksten en/of afbeeldingen. 
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AANTAL 
ZWART/WIT 
PRIJS per A4 

KLEUR 
PRIJS per A4 

1 - 4 0,25 0,70 

5 - 9 0,15 0,60 

10 - 24 0,15 0,45 

25 - 49 0,10 0,40 

50 - 99 0,08 0,35 

100 - 250 0,07 0,30 

> 250 stuks op aanvraag   

Kopiëren en printen 
Voor alle tarieven geldt: enkelzijdig afgedrukt op formaat A4.   

Dubbelzijdig = enkelzijdig tarief  keer 2    A3 = 2x A4 

Zwart/wit afgedrukt op 80 grams papier 
Kleurenafdrukken afgedrukt op 100 grams papier 

Nieten, één nietje per set 0,03 

Nieten, twee nietjes per set 0,06 

Afwerken als boekje, vouwen + 2 nietjes in de rug  0,15 

Inbinden met plastic ringband,  
met transparant schutvel voor en achter transparant of gekleurd schutvel 

3,00 

Inbinden met metalen ringband,  
met transparant schutvel voor en achter transparant of gekleurd schutvel 

3,50 

Op maat snijden, per snede, per stapel tot max. 3 cm 1,50 

Lamineren formaat A4 1,25 

Lamineren formaat A3 1,75 

TOESLAGEN AFWERKING 

80 grams gekleurd papier, per vel A4 0,05 

120 grams gekleurd papier per vel A4 0,07 

160 grams gekleurd papier per vel A4 0,10 

TOESLAGEN GEKLEURD PAPIER 



Formaat 
Per stuk 

1-10 
Per stuk 
11-25 

A4 1,00 0,70 

A3 2,00 1,40 

A2 7,50 5,00 

A1 12,50 9,00 

A0 17,50 12,50 

POSTERS 
Posters t/m A3 worden in fotokwaliteit afgedrukt op 170 grams silk papier.  

A2 t/m A0 posters worden in fotokwaliteit afgedrukt op 190 grams silk papier. 

De posters worden schoongesneden. Dat betekent dat ze geen witrand hebben. 

Formaat 
Per stuk 

1-10 
Per stuk 
11-25 

A2 4,00 3,00 

A1 7,00 5,00 

A0 10,00 7,00 

(BOUW)TEKENINGEN 
Bouwtekeningen zijn lijntekeningen in zwart/wit met soms een klein 

beetje kleur. Deze worden afgedrukt op 90 grams houtvrij papier 



KLEDING 
 

De Kopieerwinkel is hèt adres voor (bedrijfs)kleding,  

naar wens bedukt met tekst, afbeeding en/of uw logo.  
Uiteraard kunt u ook onbedrukt textiel bij ons bestellen. 

We bedrukken onder anderen T-shirts, polo’s truien,  
jassen, petten enz. 

Kijk maar eens op www.texileeurope.com.  
Daar vindt u het complete assortiment, van bouw  

tot horeca en zorg.  
Ook voor evenementen kunnen wij kleding verzorgen.  

Voor alle kleding geldt: per stuk leverbaar! 

DRUKWERK 
 

De Kopieerwinkel kan naast kopieer- en printwerk ook uw drukwerk verzorgen. 

Doordat wij samenwerken met een grote drukkerij kunnen wij drukwerk aanbieden 
tegen zeer concurrerende tarieven. 

Het grote voordeel voor u, naast de goede prijs, is dat wij zorgen dat de  
bestanden correct bij de drukkerij worden aangeleverd.  

Natuurlijk kunnen wij ook de complete opmaak van uw drukwerk regelen. 
Dat noemen wij “ontzorgd drukwerk”. 
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