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prijslijst geldig vanaf 11 mei 2020 (vervangt alle voorgaande en wordt vervangen door elke volgende)

• alle prijzen zijn inclusief btw en op basis van een contante betaling  
• voor het bewerken van originelen en bestanden die (nog) niet drukklaar zijn of andere (speciale)  
 voorbereidingen of afwerkingen, worden extra kosten aangerekend.
• een factuur op naam nodig? geef dit tijdig aan bij de afrekening aan de kassa!  
 - het opmaken van  een factuur gebeurt alleen wanneer álle nodige gegevens (zoals bijvoorbeeld 
    btw- of  ondernemingsnummer) op datzelfde moment worden doorgegeven (niet via mail).  
 - voor bedragen kleiner dan € 50 wordt een administratiekost van € 5 gerekend.
• voor spoedbehandeling wordt een vaste kost van € 30 gerekend.
• het geven van een opdracht, op gelijk welke manier, houdt automatisch in dat u al onze  
 voorwaarden zonder discussie aanvaardt.  
• u kunt onze volledige algemene voorwaarden bekomen op simpele vraag.
• deze richtprijzen zijn onder voorbehoud van zetfouten en prijswijzigingen.

OPENINGSUREN

in juli en augustus van maandag t/m vrijdag 9u-12u

  zondag en feestdag gesloten

maandag 9u 12u • 14u 18u

dinsdag 9u 12u • -

woensdag 9u 12u • 14u 18u

donderdag 9u 12u • -

vrijdag 9u 12u • 14u 18u

zaterdag 9u 12u • 14u 16u

print & kopie
op standaard wit 80gr A4
digitale laser   zwart-wit
1 - 10   0,20
>   10   0,15
>   50   0,12
> 100   0,055
> 500   0,050
 > 1.000  0,040
> 5.000  0,035

digitale laser  kleuren
1 - 10   1,25
>   10   1,00
>   50   0,80
> 100   0,65
> 200   0,50
> 500   0,40
> 1.000  0,30
grotere oplage? extra korting!

full-service manuele kopie 
en bediening  
voor niet automatisch verwerkbare originelen 

door ons op de glasplaat te leggen of 
te verwerken  + 0,25 per afdruk
wordt niet verrekend op de kopiekaart,
voordeeltarief geldt niet op manuele kopie

 student of leerkracht? 
   zwart-wit print/kopie A4     0,045
   kleurenprint/kopie A4  0,45

voordeeltarief onder voorwaarden
toon zelf jouw eigen persoonlijke geldige kaart
en geniet van onze actie voor student- en leerkracht  
wij houden ons strikt aan deze simpele voorwaarde 
m.a.w. geen geldige kaart? = geen gunsttarief!  
let op! deze strikt persoonlijke kaart kan niet 
worden doorgegeven (ook niet aan familie)! 

    A4 dubbelzijdig =  prijs A4 x 2
 A3 enkelzijdig  =  prijs A4 x 2
 A3 dubbelzijdig  =  prijs A3 x 2

papier  
prijs volgens kleur, dikte en formaat 
vraag onze stalenkaart! 

inbinden  

nieten
nieten linkerbovenhoek 0,09
nieten 2 nietjes linker zijkant 0,19
auto. plooien, nieten, bijsnijden 0,39
semi-auto. plooien, nieten, snijden 0,99
opstartkost per opdracht 1,00

klemlat   *
plastiek ring pvc comb *
metalen ring wire’o  * 

lijmstrip  fastback  *
bloklijmen    *
* de basisprijs voor het inbinden hangt af  
van de rugbreedte en dikte van de bundel. 
dit kan naargelang het systeem van 2 mm  
tot 4 cm, tussen € 1,5 en € 15 bedragen 
per inbinding. in deze prijzen zijn kopies of 
prints, harde covers en transparante schut-
bladen voor en/of achter niet inbegrepen.

belangrijke nota 
voor het inbinden is er geen “één-prijs-
voor-alles” de exacte eindprijs hangt af 
van een combinatie van factoren  
• welk inbindsysteem? lijmen? ringen? 
• welke voor- en achterkaft?  
• met transparante plastieken kaften?  
• nog zwart-wit of kleurenafdrukken? 
• soort en dikte van papier? 
Pas wanneer wij de dikte van de bundel 
kunnen meten met onze meetapparatuur, 
kunnen we de juiste of meest geschikte 
inbindmaat bepalen. Enkel de opgave van 
het aantal pagina’s is dus niet voldoende!

 corona maatregel
• verplicht 1,5 m afstand houden, zowel 

in de winkel als in de wachtrij buiten
• maximum 1 klant in de winkel
• verplicht handen ontsmetten bij het 

binnenkomen
• bij voorkeur een mondmasker dragen
• géén self-service aan de kopiemachines 

of computers, wij bedienen u

tekst & lay-out
uittikken en vormgeven  
van brief, curriculum vitae, boekje, ...

per minuut 0,50

correcties
correcties & drukklaar maken 
bewerken van originelen en bestanden

per minuut 0,50

opmaak & ontwerp
creatief, origineel, persoonlijk 
naamkaartje, uitnodiging, affiche,  

folder, briefhoofd, geboortekaartje,  

gelegenheidsdrukwerk, ... per uur  60,00

afwerking
in kleurendruk of zwart-wit, recto of 
dubbelzijdig, met of zonder afbeelding

prijs volgens formaat, soort en aantal 

naar uw keuze wordt de opdracht hier  
afgewerkt of als ‘drukwerk’ via ons bij  
een drukker besteld, wij geven u zo vlug 
mogelijk een richtprijs voor dit werk. 

tips & advies
workshops &  
individuele begeleiding 
voor tekstverwerking & vormgeving 
vraag meer info

afwerken
manipulatie
vergroten - verkleinen GRATIS
sorteren (eenvoudig) GRATIS
stapelen (eenvoudig) GRATIS
speciaal*                    volgens opdracht
(* bv. berekenen van de juiste kopieerfactor)

perforeren
2 of 4 gaatjes  - per 100 vel 0,99
instelkost 1,00

snijden
manueel per stuk 0,75
machinaal per snijbeweging 1,00
speciaal/meerdere snijbewegingen                  
      volgens opdracht

vouwen
per blad 0,09
instelkost 1,00

bloklijmen
per boekje 1,00
opstartkost 10,00

lamineren  glanzend   125 µ 

kleiner dan A6  1,50
A6 (10,5 x 14,8 cm)  2,00
A5 (14,8 x 21,0 cm)  2,50
A4 (21,0 x 29,7 cm)  3,00
A3 (29,7 x 42,0 cm)  4,00
A2 (42,0 x 59,4 cm)   10,00

grote oplages lamineren? 
  50 stuks    5 % korting
100 stuks  10 % korting

diensten
scannen & digitaliseren

per scan
automatisch verwerkbaar A4/A3 0,05
niet auto. verwerkbaar A4/A3 0,50
specifiek bepaald formaat  1,50
met tekstherkenning - OCR 10,00
vaste startkost per bestand 1,00

computer & internet 
op onze computerwerkstations kunt u  
tekst verwerken, surfen, mails nakijken, 
bestanden ophalen of verzenden, ...  
vaste startkost  1,00

self-service computer per 5 min. 1,00
   bij printen eerste 5 minuten  GRATIS 
hulp/bediening per minuut +1,00

outprint service
printprijs = kopieprijs 
aanleveren usb, via mail, WeTransfer, ...
openen & instellen bestand GRATIS*
(*gratis = alleen opstarten en printen, zonder cor-
recties of drukklaar zetten. om ≥15 bestanden te 
openen, de printopdracht in te stellen en door te 
zenden kan een meerprijs gevraagd worden)

wij openen geen bestanden tenzij daar  
een goede reden voor is  
om efficiënt en vlug te printen worden  
verschillende pdf-bestanden tegelijk  
geselecteerd zonder te openen, geef  
dus tijdig en duidelijk aan wat u precies  
wilt voor elk bestand 
het apart openen van bestanden om de  
printopdracht in te stellen wordt aangerekend.
vermijd extra kosten door een goede  
voorbereiding thuis  
• zet alle bestanden drukklaar in pdf, dus ook 
word (docx), powerpoint (pptx), excel (xlsx),  
publisher (pub). controleer na het omzetten of 
alle bestanden echt helelmaal in orde zijn 
• zorg ervoor dat uw bestanden gemakkelijk  
te vinden zijn op uw usb-stick, maak een  
aparte map bv. “afdrukken”+ evt. submappen

  wij helpen u graag met nuttige tips  
  voor de juiste opmaak en aanlevering

mailing
typen en/of opmaken standaardbrief, 
onder omslag steken, postzegels op 
kleven, bestaande adressenlijst samen-
voegen, op etiket of rechtstreeks  
op het document, brief of kaart,  
input adressen in een nieuwe lijst, ... 

voor meer info, neem contact op! 

van uw idee of kladversie tot afgewerktvan uw idee of kladversie tot afgewerkt


