
Bestelformulier 
Kerstkaarten 2020 - 2021

vanaf € 0,80 p/st. 
met bedrijfslogo 
geheel full colour 

gedrukt!

Budget Kerstkaarten
2020 - 2021

Aantal kerstkaarten: stuks
Model kerstkaart:  1A  1B  1C  1D  1E  1F  1G  1H  1I  1J 

 1K  1L  1M  1N  1O  1P  1Q  1R  1S  1T  1U  1V 
 1W  1X  1Y  1Z  2A  2B  2C  2D  2E  2F  2G  2H  

Eigen tekst binnenkant:

Uw gegevens: Bedrijf: 

 Contactpersoon:

 Adres: 

 Postcode + woonplaats:

 E-mail adres (voor zetproef): 

Levering:  Gewenste leverdatum: 

  Komt ophalen, graag bellen indien klaar

  Bezorgen op bovengenoemd adres

  Bezorgen op het volgende adres: 

Eigen tekst voorkant:

Logo extra aan de binnenkant ja nee

Prettige Feestdagen 
en een 

voorspoedig 2021

Tekst binnenkant:

   

Wij wensen u een 
bijzonder goed en 

succesvol 2021

Prettige Kerstdagen 
en een 

Gelukkig Nieuwjaar

Wij danken u voor de 
aangename samenwerking

en wensen u een
voorspoedig 2021

Tel: 074-2661487

info@drukkerij-knoef.nl

Oude Almeloseweg 2
7622 CE  Borne

Bedrukking:  de kaarten indrukken als vorig jaar
  de tekst en/of logo volgt per mail (info@drukkerij-knoef.nl)
  gelieve contact met ons op te nemen
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Dit formulier dient u compleet 
ingevuld naar ons toe 
te mailen, faxen of te versturen

Als wij het bestelformulier ontvangen 
hebben maken wij een ‘zetproef’ en 
mailen we deze naar u toe

In deze ‘zetproef’ kunnen door u nog eventuele 
aanpassingen gedaan worden

Wanneer de ‘zetproef’ akkoord is drukken wij 
het aantal desgewenste kaarten

Afleveren of ophalen? Er is mogelijkheid om 
de kaarten te laten bezorgen, maar u kunt ze 
natuurlijk ook komen ophalen!
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Voor u ligt de vernieuwde brochure ‘Budget Kerstkaarten 2020-2021’. Een door 
onze eigen ontwerpstudio gecreëerde brochure met kerstkaarten op maat. Op 
alle kaarten is ruimte om uw logo en/of foto te plaatsen en eventueel een 
persoonlijke boodschap te drukken. Ondanks dat het een ‘budget-collectie’ is, 
wordt er op de kwaliteit van de kaart niet bezuinigd. Het formaat van de kaart 
is 15,5 cm x 31 cm en de kaart wordt full color op 350 grams stevig karton 
gedrukt. Tevens worden de kaarten inclusief enveloppen geleverd.

Een mooie kerstkaart gepersonaliseerd met uw eigen logo of foto van uw pand 
en/of medewerkers voor maar € 0,80! Dit is inclusief witte enveloppen waarbij 
personalisatie, tegen meerprijs, ook mogelijk is!

Wanneer u een kaart heeft 
uitgekozen vult u het 
‘bestelformulier ’ op de 
achterkant in 

Budget Kerstkaarten Ons stappenplan
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prijzen all-in
Hieronder vindt u de ‘all-in’ prijzen van de kerstkaarten. 
Hier zitten onder andere de kosten van het zetwerk en de enveloppen. 

Dit bestelformulier is ook online op www.drukkerij-knoef.nl te vinden! 
Tevens kunt u hier het besteformulier invullen. 

Budget Kerstkaarten 

 50 stuks   
€   95,-

  75 stuks   € 108,-

100 stuks   € 145,-

150 stuks € 195,-

200 stuks   € 235,-

250 stuks   € 275,-

300 stuks € 310,-

350 stuks   € 340,-

400 stuks  € 365,-

450 stuks   € 385,-

500 stuks   € 400,-

Grotere aantallen op aanvraag.

Exclusief 21% BTW.

Geen verzendkosten 1K 1L

1B 1C

1F
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Budget Kerstkaarten

vanaf €0,80
all inclusive!
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Plaats voor 
uw logo


