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Prijzen: 

 

Alle in deze folder vermelde prijzen zijn standaard tarieven.  

Heeft u grotere of regelmatig terugkerende oplage, dan maken wij voor u 

hiervoor uiteraard vrijblijvend een passende offerte.  

 

Alle in deze folder vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW 

  



Pinten & Kopiëren 
 

Wij verzorgen vakkundig en snel al uw print,- en kopieerwerk. Of het nu gaat 

om klein,- middel,- of groot volume; kwaliteit en persoonlijke service is wat 

wij bieden. Om een zo mooi mogelijk resultaat te bereiken, ontvangen wij de 

opdracht het liefst digitaal (via e-mail of een ingeleverde bestandsdrager). 

 
Zelfservice Z/W kopieën: 
 

A4 formaat: € 0,05 p.s.   A3 formaat: € 0,10 p.s. 

 
Z/W kopieën of prints: 
 

A4 formaat:      A3 formaat: 
 

t/m: 10   stuks € 0,10 p.s. t/m: 10   stuks € 0,20 p.s. 

 20     stuks € 0,09 p.s.  20     stuks € 0,18 p.s. 

 100     stuks € 0,07 p.s.  100     stuks € 0,14 p.s. 

 200  stuks € 0,06 p.s.  200  stuks € 0,12 p.s. 

        1000     stuks € 0,05 p.s.  1000     stuks € 0,10 p.s. 

 1000+ stuks € 0,045 p.s.  1000+ stuks € 0,09 p.s. 

 
Kleuren kopieën of prints: 
 

A4 formaat:      A3 formaat: 
 

t/m: 10   stuks € 1,00 p.s. t/m: 10   stuks € 2,00 p.s. 

 50     stuks € 0,70 p.s.  20     stuks € 1,40 p.s. 

 100  stuks € 0,60 p.s.  100  stuks € 1,20 p.s. 

        200     stuks € 0,40 p.s.  200     stuks € 0,80 p.s. 

 500  stuks € 0,35 p.s.  500  stuks € 0,70 p.s. 

 1000     stuks € 0,30 p.s.  1000     stuks € 0,60 p.s. 

 1000+     stuks € 0,27 p.s.  1000+     stuks € 0,54 p.s. 

  
  

Voor de kleuren afdrukken word standaard  

colorlaser papier (100 gram) gebruikt. 



Grootformaat Kopieën & Prints 
Bouwtekeningen - Posters - Plattegronden 

 
Formaten:  A2: 42  x 59,4   cm 

   A1: 59,4 x 84.1   cm (Elke 10 cm meer als standaard kost 0,30 extra) 

   A0: 84,1 x 118.9 cm   

 

80 grams wit:    A2  € 2,50   

       A1  € 3,25  

       A0  € 4,25  

 

Fluor papier (4 kleuren):  A2  € 2,50   

       A1  € 3,75 

       A0  € 4,75  (alleen geel) 

 

Het is mogelijk te vergroten (tot A0) of te verkleinen (tot A4). 

 

 

Korting bij grotere aantallen:   10 - 30 stuks 10% korting 

       30 - 50 stuks 15% korting 

       50+      stuks 20% korting  

 

  

U kunt ook een klantenkaart aanvragen waar op de kopieën worden bijgehouden, 

met als voordeel dat er een keer per maand gefactureerd wordt, 

met aftrek van bovenstaande kortingen.  

 
 



Inbinden & Afwerken 
 

Inbinden plastic ringband:   
 

            1- 20  vel   € 1,50 

       21- 60  vel   € 2,00 

       61-100 vel   € 2,25 

     101-150 vel   € 2,50 
 

transparante voor- of achterkant € 0,50 per stuk. 

 

Inbinden Metal Wire:   
 

            t/m 35 vel   € 2,00 p.s. 

         t/m 45 vel   € 2,25 p.s. 

         t/m 65 vel   € 2,50 p.s. 

      

Inbinden Unibind:  (stalen rug, incl. transparanten voor en achter blad) 
 

         1- 25  vel   € 2,75 

       26- 55  vel   € 2,90 

       56-100 vel   € 3,05 

     101-160 vel   € 3,20 

     161-220 vel   € 3,35 

     221-340 vel   € 3,50 

 

Lamineren:  A7  125 micron  € 1,00 

    A6  125 micron  € 1,25 

    A5  125 micron  € 1,50 

    A4    75 micron  € 1,25 

    A4  125 micron  € 1,75 

    A3  125 micron  € 2,25  

     

Vouwen:    € 0,015 per vouw 

Vouwen en nieten:  € 0,15  per boekje 

Nieten:    € 0,05  per nietje 

Snijden:    € 0,50  per snede  (zelf snijden met rolmes is gratis) 

Rillen:    € 0,10  per ril 



Papier en enveloppen 

 

Wit papier: (80 gram Pioneer)  
 

 A4 formaat: 80 gram    A3 formaat: 80 gram 
 

 1   pak  € 6,00   1   pak  € 13,00 

 1      doos  € 25,00    

 

 A4 formaat: 120 gram     
 

 1   vel  € 0,05    

 10      vel  € 0,45 

 1      pak  € 9,00  

   
Gekleurd papier: 
 

 A4 formaat: 80 gram    A3 formaat: 80 gram 
 

 1   vel  € 0,05   1   vel  € 0,10 

 10      vel  € 0,45   10     vel  € 0,90  

 100     vel  € 4,00   100     vel  € 6,00 

 250  vel  € 8,00   250  vel  € 12,00 

        500     vel  € 14,00   500     vel  € 20,00 

  

 A4 formaat: 120 gram    A3 formaat: 120 gram 
 

 1   vel  € 0,10   1   vel  € 0,20 

 10      vel  € 0,90   10     vel  € 1,80  

 100     vel  € 6,00   100     vel  € 12,00 

 250  vel  € 12,00   250  vel  € 24,00 

  

 A4 formaat: 160 gram    A3 formaat: 160 gram 
 

 1   vel  € 0,15   1   vel  € 0,30 

 10      vel  € 1,25   10     vel  € 2,50  

 100     vel  € 9,00   100     vel  € 18,00 

 250  vel  € 18,00   250  vel  € 36,00 

 

Gekleurde enveloppen:    A6  € 0,20    A5  € 0,35 



Papier en enveloppen 

 

Karton:  gekleurd karton   50x70 cm   € 1,25 per vel 

   goud/zilver karton   50x70 cm   € 1,80 per vel 

 

Crêpepapier:  gekleurd crêpepapier   € 0,60 per stuk 

    goud/zilver crêpepapier   € 1,30 per stuk  

 

Verder hebben wij in de winkel een uitgebreide keus aan speciale papier 

soorten, in verschillende grams gewichten. Ideale soorten papier voor uitno-

digingen, kaarten, visitekaartjes, oorkondes ect. 

 

Kantoor- en feestartikelen 

 

Kantoorartikelen:  o.a.  - etiketten  

      - enveloppen 

      - pennen en stiften 

      - lijm en plakband 

      _ mappen en tabbladen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kantoorartikelen:  o.a.  - jubileumborden  

      - geboorte slingers en ballonnen 

      - Sarah en Abraham slingers 



 A4  A3  

 kleur zwart/wit kleur zwart/wit 

1 € 6,00 € 5,50 € 8,00 € 7,00 

2 - 10 € 5,00 € 4,50 € 6,50 € 6,00 

11 - 25 € 4,50 € 4,00 € 6,00 € 5,50 

26 - 50 € 4,00 € 3,50 € 5,50 € 5,00 

Textielbedrukking 
 

Wit bedrukte T-shirts:  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Omdat een standaard transfer transparant is kan er niet mee op donker textiel 

worden gedrukt. Hiervoor gebruiken we speciale transfers waarvoor een meer prijs   

rekenen van € 2,50 extra per A4 bedrukking. 

 
Extra logobedrukking:     

 

 

 

 

 

 

 

 

Aangeleverd textiel:  

 

 
     Prijs per T-shirt 

 

 

 

 

 

 

Het bedrukken van eigen textiel geschied ten allen tijde op eigen risico.  

Een egale stof, van ten miste 80% katoen, verhoogt de kans op een goed resultaat. 

 A4  A3  

Prijs per T-shirt kleur zwart/wit kleur zwart/wit 

1 € 12,00 € 10,00 € 13,00 € 11,00 

2 - 10 € 9,50 € 8,50 € 10,50 € 9,50 

11 - 25 € 8,50 € 8,00 € 9,50 € 9,00 

26 - 50 € 8,00 € 7,50 € 9,00 € 8,50 

Prijs per T-shirt kleur zwart/wit 

1 € 4,00 € 3,75 

2 - 10 € 3,50 € 3,25 

11 - 25 € 3,00 € 2,75 

26 - 50 € 2,75 € 2,50 



Bedrukken van diversen materialen 

 
Op zoek naar een leuk en origineel kraamcadeau?   

Laat een slabbetje of een rompertje bedrukken met een naam, datum en ge-

boortekaartje 

 

Geboorte slab:    € 10,00 

Geboorte rompertje:   € 12,50 

Muismat:     € 10,00 

Kussensloop:    € 12,50 

Placemat: (incl kleuren cop.A3)  €   7,95 

 
Relatiegeschenken en bedrijfskleding: 

 

Wij kunnen ook voor uw relatiegeschenken of bedrijfskleding laten bedruk-

ken met uw naam en logo. Voor meer informatie en een vrijblijvende offerte 

kunt uw in de winkel terecht. 

 

Er zijn vele mogelijkheden: o.a - Aanstekers 

       - Pennen 

       - Bierviltjes 

       - Golfballetjes 

       - Baseball caps 

       - Jassen 

       - Truien 

       - Tassen   enz. 

  

  



Faxservice 

 
Binnen Nederland:  eerste fax: € 1,00     vervolg vel: € 0,50 

Buiten Nederland:  eerste fax: € 2,50   vervolg vel: € 1,50 

 

Geboorte-, trouw en jubileumkaarten 

 
In onze winkel vindt u een groot assortiment aan familiedrukwerk. U kunt 

voorbeeld boeken meenemen om rustig thuis te bekijken of u kijkt ze door  

in de winkel. Het is ook mogelijk u eigen ontwerp (bijvoorbeeld met foto) te 

laten drukken op blanco kaarten. Een groot gedeelte van ons assortiment is 

op internet te bekijken en te bestellen op de volgende sites:    
 

 

 

 

 

 - belarto.nl 

 - familycard.nl   

 - buromac.nl 

  

 
 

Drukwerk en zetwerk  

 
Ook voor ander drukwerk kunt u bij ons terecht.  

Visitekaartjes, factuurpapier, briefpapier, enveloppen enz.  

 

Vraag een vrijblijvende offerte aan via info@vco-opmeer.nl.  

 

Het is voor u het voordeligst als u het logo en de gegevens digitaal aanle-

vert. Indien niet mogelijk, kunnen wij ook het zet- en opmaakwerk verzor-

gen.  


