PRIJSLIJST
REPRO WALCHEREN
KINDERDIJK 42
4331HG Middelburg
website: www.reprowalcheren.nl
email:repro@zeelandnet.nl of
info@reprowalcheren.nl
Tel.: 0118-651010

Openingstijden:
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

09.00 – 15.00 uur
09.00 – 15.00 uur
09.00 – 15.00 uur
09.00 – 15.00 uur
09.00 – 15.00 uur

De prijzen in deze prijslijst zijn een indicatie, voor grotere aantallen en
terugkerende opdrachten kunt u contact met ons opnemen, wij
kunnen u dan een passende aanbieding doen.
Prijzen zijn per 01-09-2020 en inclusief 21% BTW.
Wijzigingen, zet- en drukfouten voorbehouden.

Repro Walcheren heeft voor bedrijven een eigen bezorgdienst.

U kunt bij ons contant betalen en pinnen.

Om de contacttijd tot een minimum te beperken nemen wij tijdelijk geen
USB sticks aan.
U kunt uw opdrachten en af te drukken bestanden 24 uur per dag en 7
dagen per week mailen vanaf huis of bedrijf
naar repro@zeelandnet.nl of info@reprowalcheren.nl, wij drukken dan
zo snel mogelijk uw bestanden af en u kunt, na een berichtje van ons, al
snel uw afdrukken ophalen. Wij zijn hiervoor geopend van 9:00 uur tot
15:00 uur of op afspraak.
Bij ons kunt u ook contactloos pinnen.
Bezorgen is mogelijk voor bedrijven, dit doen wij dagelijks na 15:00 uur.

Voor aanleveren op USB stick geldt een toeslag van € 2,50.
Voor opdrachten die met voorrang moeten worden behandeld
rekenen wij een spoedtoeslag van € 5,00.

Prijzen zijn per 01-09-2020 en inclusief 21% btw

A0 formaat
A1 formaat
A2 formaat
A3 formaat
A4 formaat
A5 formaat
A6 formaat

841
594
420
297
210
148
105

x
x
x
x
x
x
x

1189 mm.
841 mm.
594 mm.
420 mm.
297 mm.
210 mm.
148 mm.

Bestanden bij voorkeur aanleveren als PDF via email, aanleverpagina
op onze website of wetransfer.com
Bestanden bij voorkeur opmaken als CMYK, houdt rekening met veilige
snij marges rondom uw ontwerp

alle andere bestanden dan PDF op eigen risico

ZWART/WIT KOPIEREN / PRINTEN
SERVICE KOPIEEN
standaard op 80 grams wit papier
bij automatische invoer of per bestand
A4
1
- 49
€ 0,10
50
- 249
€ 0,08
250 - 499
€ 0,07
500 - 999
€ 0,06
1.000 - 2.499
€ 0,05
2.500 - 4.999
€ 0,04
5.000 +
€ 0,035

A3
€ 0,20
€ 0,16
€ 0,14
€ 0,12
€ 0,10
€ 0,08
€ 0,07

KLEUREN KOPIEREN/PRINTEN
SERVICE KOPIEEN
standaard op 80 grams wit papier
bij automatische invoer of per bestand
A4
1 - 24
€ 0,60
25 - 99
€ 0,50
100 - 249
€ 0,35
250 - 499
€ 0,30
500 - 999
€ 0,25
1000 - 2499
€ 0,20
2500 +
€ 0,15
minimale printkosten
startkosten anders dan PDF per bestand
handmatig verschalen per instelling
uurtarief overige werkzaamheden
periodieken (min. 3x per jaar) 9% BTW ipv 21%

andere bestanden dan PDF op eigen risico

A3
€ 1,00
€ 0,80
€ 0,60
€ 0,50
€ 0,44
€ 0,30
€ 0,25
€ 1,00
€ 2,50
€ 2,00
€ 45,00

PAPIER EN SPECIALITEITEN A4 / A3
Papier/specialiteiten toeslag A4 per vel
120 grams wit papier
€ 0,04
120 grams wit gesatineerd papier
€ 0,08
160 grams wit gesatineerd papier
€ 0,10
200 grams wit gesatineerd papier
€ 0,15
250 grams wit gesatineerd papier
€ 0,20
300 grams wit gesatineerd papier
€ 0,25
80 grams gekleurd papier
€ 0,04
120 grams gekleurd papier
€ 0,07
160 grams gekleurd papier
€ 0,10
polyester kleeffilm
€ 2,30
etiketvellen
€ 0,60
stickervel
€ 1,50
photogloss papier
€ 0,74
papier A4 per pak
80 gr. wit papier 500 vel
120 gr. wit papier 250 vel
90 gr. wit papier gesatineerd 500 vel
120 gr. wit papier gesatineerd 500 vel
160 gr. wit papier gesatineerd 250 vel
200 gr. wit papier gesatineerd 250 vel
250 gr. wit papier gesatineerd 250 vel
300 gr. wit papier gesatineerd 125 vel
80 gr. gekleurd papier 500 vel
120 gr. gekleurd papier 250 vel
160 gr. gekleurd papier 250 vel
A3 formaat is dubbel tarief

€ 7,00
€ 7,00
€ 19,60
€ 27,30
€ 18,20
€ 22,75
€ 33,40
€ 22,25
€ 17,50
€ 15,25
€ 19,00

FOAMBORD 5mm
foambord A4
foambord A3
foambord A2
plakken op foambord uurtarief per 15 minuten

€ 2,50
€ 4,00
€ 6,50
€ 11,25

SCANNEN A4 / A3
A4 formaat automatisch
A3 formaat automatisch
A4 formaat handmatig
A3 formaat handmatig
instel/startkosten per bestand
handm. naam invoeren per bestand
uurtarief overige werkzaamheden

€ 0,10
€ 0,20
€ 0,25
€ 0,50
€ 4,00
€ 0,80
€ 45,00

originelen worden standaard gescand op 300 DPI en opgeslagen als PDF bestand,
ander bestandsformaat of resolutie is ook mogelijk

DOE-HET-ZELF KOPIEERABONNEMENT
1000 afdrukken zwart/wit A4 € 40,00
200 afdrukken kleur
A4 € 40,00
Voor studenten hanteren wij speciale studententarieven, op vertoon
van studentenpas.

Prijzen zijn per 01-09-2020 en inclusief 21% btw

AFWERKING
thermisch inbinden
1 - 80 blz
80 - 150 blz
150 - 250 blz
inbinden met kunststof bindrug
1 - 80 blz.
80 - 120 blz.
120 - 160 blz.
metalen wirebind
1 - 80 blz.
80 - 150 blz.
150 - 280 blz.

€ 2,00
€ 2,50
€ 2,95
€ 1,50
€ 2,00
€ 2,50
€ 2,50
€ 3,00
€ 4,00

kunststof kaften
kunststof kaft A4
kunststof kaft A3

€ 0,50
€ 1,00

afwerken
nieten per niet
nieten + vouwen boekjes
vouwen folders etc. per 100
rillen per ril
perforeren per blad 2 of 4-gaats
snijden per instelling per 100 vel

€ 0,05
€ 0,20
€ 1,50
€ 0,10
€ 0,02
€ 0,50

plastificeren
A5 formaat
A4 formaat
A3 formaat

€ 1,25
€ 2,00
€ 3,00

Start/instelkosten per opdracht

€ 3,50

Deze worden alleen gerekend bij zelf aangeleverde originelen.

zelf aangeleverde originelen op eigen risico

GROOT FORMAAT AFDRUKKEN ZWART/WIT
A3 formaat ( 29,7x 42 cm.)
A2 formaat ( 42 x 59,4 cm.)
A1 formaat ( 59,4 x 84,1 cm.)
A0 formaat ( 84,1 x 118,9 cm.)

€ 1,50
€ 2,60
€ 3,20
€ 4,30

afdrukken worden zonder extra kosten gevouwen op A4
toeslag gekleurd papier
x1,5
toeslag transparant papier x4
toeslag polyester film
x5
toeslag analoog (papieren) zwart/wit origineel
startkosten anders dan printklare PDF bestanden
handmatig vouwen
schaalverandering per instelling
uurtarief overige werkzaamheden

€ 2,50
€ 4,00
€ 1,15
€ 4,00
€ 45,00

andere bestanden dan PDF op eigen risico

GROOTFORMAAT SCANNEN ZWART/WIT
A2 formaat ( 42 x 59,4 cm.)
A1 formaat ( 59,4 x 84,1 cm.)
A0 formaat ( 84,1 x 118,9 cm.)

€ 3,90
€ 4,80
€ 6,45

instelkosten/startkosten scannen
handm. naam invoeren per bestand

€ 4,00
€ 0,80

originelen worden standaard gescand op 300 DPI en opgeslagen als PDF bestand,
ander bestandsformaat of resolutie is ook mogelijk

GROOT FORMAAT AFDRUKKEN KLEUR
kleurenplot technische lijn tekening
<50% dekking op 90 grams standaard papier
A2 formaat
€ 5,00
A1 formaat
€ 7,00
A0 formaat
€ 10,00
kleurenplot technische lijn/vlak tekening
>50% dekking op 90 grams standaard papier
A2 formaat
€ 6,50
A1 formaat
€ 9,00
A0 formaat
€ 13,50
afdrukken worden zonder extra kosten gevouwen op A4
geen startkosten voor printklare PDF bestanden
toeslag analoog (papieren) kleurenorigineel
startkosten anders dan printklare PDF bestanden
handmatig vouwen
schaalverandering per instelling
uurtarief overige werkzaamheden

€ 5,00
€ 4,00
€ 1,15
€ 4,00
€ 45,00

andere bestanden dan PDF op eigen risico

GROOT FORMAAT SCANNEN KLEUR
A2 formaat
A1 formaat
A0 formaat

€ 7,80
€ 9,60
€ 12,90

instelkosten/startkosten
handm. naam invoeren per bestand

€ 4,00
€ 0,80

originelen worden standaard gescand op 300 DPI en opgeslagen als PDF bestand,
ander bestandsformaat of resolutie is ook mogelijk

GROOT FORMAAT AFDRUKKEN FULL-COLOUR
full-colour prints standaard
op 180 grams coated papier
A2 formaat
A1 formaat
A0 formaat
50 x 75 cm.
75 x 100 cm.

€ 8,00
€ 12,00
€ 18,00
€ 9,00
€ 15,00
full-colour prints fotokwaliteit
op 190 grams photo-gloss papier

A2 formaat
A1 formaat
A0 formaat
50 x 75 cm.
75 x 100 cm.

€ 19,00
€ 24,00
€ 34,00
€ 19,50
€ 29,00

vinyl stickermateriaal
canvas

x2
x 1,8
max. breedte 105 cm.

geen startkosten voor printklare PDF bestanden
toeslag analoog (papieren) kleurenorigineel
startkosten anders dan printklare PDF bestanden

€ 5,00
€ 4,00

GROOTFORMAAT PLASTIFICEREN
125 micron, tweezijdig
A2 formaat
A1 formaat
A0 formaat
prijs per m2

€ 9,60
€ 14,40
€ 21,60
€ 19.20

Start/instelkosten bij zelf aangeleverde originelen

€ 6,00

deze worden niet gerekend bij door ons gemaakte afdrukken

zelf aangeleverde originelen op eigen risico

SUBLIMATIEDRUK
mok
spaarpot
muismat
schort
“linnen”tas
puzzel A4 formaat
pet
strandtas
baby slab roze of blauw
boodschappentas
blik rond
blik vierkant
knuffel 20 cm.
knuffel 50 cm.

€ 9,95
€ 12,50
€ 8,95
€ 19,95
€ 8,95
€ 13,95
€ 9,95
€ 12,50
€ 9,00
€ 14,50
€ 16,95
€ 17,95
€ 19,95
€ 39,95

andere producten kunnen worden besteld bij afname van een minimaal aantal
10% korting bij afname van 10 dezelfde artikelen met identieke opdruk.
20% korting bij afname van 25 dezelfde artikelen met identieke opdruk.

Prijzen zijn per 01-09-2020 en inclusief 21% btw

