10,1cm

Digitaliseren

Hardcover kaft

Met onze nieuwe scanners kunnen wij uw archief digitaliseren,
vraag naar onze uitgebreide mogelijkheden.
Automatisch scannen A4 of A3 naar jpeg of pdf document een
dubbelzijdig document telt voor twee scans
001 - 025 € 0,18 per scan
026 - 100 € 0,14 per scan
101 - 500 € 0,10 per scan

U kunt bij ons ook uw boek, foto’s, werkstuk of scriptie in
laten binden in een boek met een harde kaft. We kunnen
het boek op een aantal manieren afwerken.

Dia’s / negatieven / foto’s scannen:
001 - 025 € 0,18 p/st
026 - 100 € 0,14 p/st
101 - 500 € 0,10 p/st
Vlaggenlijn
Wij kunnen voor u een leuke persoonlijke vlaggenlijn maken voor
bijvoorbeeld een verjaardag of andere feestelijke gelegenheid. De
prijs per vlaggetje is € 0,50 (full colour kant en klaar).
Sleutelhanger
U geeft uw leukste, liefste, mooiste foto en wij maken er een
leuke ronde of rechthoekige sleutelhanger van.
De prijs van een sleutelhanger is € 1,25
Luxe Rolbanner
Wij kunnen voor u drie soorten rolbanners maken namelijk een
grote van 80 x 200 cm, een A3 of een A4 tafelbanner alle drie
geprint op niet scheurbaar Polyprop outdoor coated papier.
De grote banner is verpakt in een handige tas.
80 x 200 cm: € 59,95 per stuk
A3 tafelmodel: € 19,95 per stuk
A4 tafelmodel: € 16,50 per stuk
Naambadges
Heeft u een bijeenkomst waarvoor u naambadges nodig heeft?
ook dan bent u bij ons aan het goede adres. U heeft keuze uit
twee maten clips nl. 60x95mm of 35x74mm prijs per clip
inclusief naamkaartje € 0,50

Drukwerk Barendrecht is een maatschappelijke samenwerking van
Stichting KijkopWelzijn en De Bondt graﬁmedia communicatie.

Drukwerk Barendrecht
leren activeren werken

A. Een losse omslagkaft € 2,50 full colour. (printbaar kunststof)
B. De kaft beplakken met een omslag waarop we een
foto, tekst enz, enz., kunnen printen. € 3,00
De prijs voor een losse kaft is:
A4 3.50mm voor 015 - 035 vel 80grams € 5,25
A4 7.00mm voor 036 - 070 vel 80grams € 5,30
A4 10.5mm voor 071 - 105 vel 80grams € 5,35
A4 14.0mm voor 106 - 140 vel 80grams € 5,40
A4 17.5mm voor 141 - 175 vel 80grams € 6,25
A4 21.0mm voor 176 - 210 vel 80grams € 6,30
A4 24.5mm voor 211 - 245 vel 80grams € 6,35
A4 28.0mm voor 246 - 280 vel 80grams € 6,40

Speciale werkzaamheden
Heeft u een repro klus waarvoor u „handen“ nodig heeft om
het uit te laten voeren neem contact met ons op.
bv. afwegen, tellen, verpakken, enz, enz.

Wie zijn wij
Drukwerk Barendrecht is niet zo maar een copyshop.
Wij zijn er trots op dat wij een zinvolle dagbesteding
bieden aan zo veel mogelijk mensen met een sociale
achterstand en mensen met een handicap.
Daarnaast bieden wij een leerzame werkplek aan
stagiairs, vrijwilligers en mensen die de Nederlandse
taal beter willen leren.
Wat bieden wij
Voor u als klant kunnen wij allerlei soorten kopieer- en
printwerk verzorgen tegen lage kosten. Bijvoorbeeld
printwerk voor verenigingen, kerken, scholen,
stichtingen maar natuurlijk ook voor particulieren en
bedrijven. Wilt u dat wij ook de afwerking doen? Geen
probleem. Denk aan sorteren, vouwen, nieten, snijden,
perforeren en inbinden. Een werkstuk of scriptie in laten
binden in een boek met harde kaft? Het kan allemaal!
Ook verzorgen wij graag uw mailing, of het nu om kleine
of grotere aantallen gaat. Wij beschikken namelijk over
een professionele couverteermachine, die de brieven in
de enveloppen vouwt. En natuurlijk verzorgen wij graag
de verzending van uw mailing, zodat u hier geen
omkijken naar heeft.

Onze tarieven per juli 2020

Contactgegevens
Dr. Kuyperstraat 4
`t Trefpunt op de eerste etage
2991 GB Barendrecht
T : 0180 - 620 009
E : drukwerk@kijkopwelzijn.nl
E : drukwerkbarendrecht@de-bondt.nl
I : www.kijkopwelzijn.nl
I : www.de-bondt.nl
Onze openingstijden
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

: 9.00 - 13.00
: 9.00 - 16.30
: 9.00 - 13.00
: 9.00 - 16.30
: 9.00 - 13.00

Digitale print- kopieermachine zwart/wit

Foto printen op high glossy paper , geprint met de plotter

enkelzijdig
dubbelzijdig
Van 0001 / 0004 € 0,250
€ 0,350
Van 0005 / 0009 € 0,150
€ 0,250
Van 0010 / 0029 € 0,100
€ 0,150
Van 0030 / 0099 € 0,085
€ 0,120
Van 0100 / 0299 € 0,070
€ 0,098
Van 0300 / 0750 € 0,049
€ 0,065
Van 0751 / 1499 € 0,041
€ 0,061
Van 1500 / 2999 speciale prijs

Formaten
A3 42 x 29.7 cm
A4 21 x 29.7 cm
13 x 18 cm
10 x 15 cm

Speciale werkzaamheden
Heeft u een repro klus waarvoor u „handen“ nodig heeft om het
uit te laten voeren neem contact met ons op.
bv. afwegen, tellen, verpakken, enz, enz.

Digitale print- kopieermachine full colour
Van 0001 / 0004
Van 0005 / 0009
Van 0010 / 0029
Van 0030 / 0099
Van 0100 / 0299
Van 0300 / 0749
Van 0750 / 1499
Van 1500 / 2999

€ 0,90
€ 0,70
€ 0,55
€ 0,48
€ 0,39
€ 0,35
€ 0,29
speciale prijs

Aantal
1
- 2 t/m 5 - 6 t/m 10 - meer dan 10
€ 7,95 € 6,95 € 5,95
€ 5,95
€ 3,95 € 2,95 € 2,25
€ 1,75
€ 1,95 € 1,65 € 1,35
€ 1,15
€ 0,95 € 0,75 € 0,60
€ 0,50

€ 1,20
€ 1,05
€ 0,79
€ 0,62
€ 0,53
€ 0,45
€ 0,39

Enveloppen
De C6 - C 5/6 - C5 en C4 enveloppen zonder venster kunnen
door ons bedrukt worden, prijzen zijn zonder opdruk.

De prijzen gelden voor het totaal aantal prints, kopieën per set
(zonder bewerking) Prijzen per A4 op standaard wit papier
Voor A5 : prijzen x0.75 voor A3 prijzen x1.5

Groot formaat
Wij kunnen nu ook tot maximaal A0 printen op de hoogste kwaliteit.
Van lijntekeningen, (winkel)posters tot prachtige afdrukken van
kleurenfoto’s op glossy of mat fotopapier in vele formaten
Aantal

C6 162 x 114 mm zonder venster
1 t/m 4 - 5 t/m 14 - 15 t/m 29 - 30 t/m 74 - 75 en meer
€ 0,07
€ 0,06
€ 0,055
€ 0,045
€ 0,035
C 5/6 229 x 114 mm zonder venster
1 t/m 4 - 5 t/m 14 - 15 t/m 29 - 30 t/m 74 - 75 en meer
€ 0,09
€ 0,08
€ 0,075
€ 0,065
€ 0,055
C 5 162 x 229 mm zonder venster
1 t/m 4 - 5 t/m 14 - 15 t/m 29 - 30 t/m 74 - 75 en meer
€ 0,12
€ 0,11
€ 0,10
€ 0,09
€ 0,08

A2

Formaat
A1

A0

Technische tekeningen
01 t/m 05
posters, zwart/wit lijntekening06 t/m 15
80 grams papier
16 t/m 50
max 30% dekking
Technische tekeningen
01 t/m 05
posters, kleurenprint
06 t/m 15
80 grams papier
16 t/m 50
max 30% dekking
Winkelposter
01 t/m 05
180 grams Matt Coated
06 t/m 15
16 t/m 50

€ 3,65
€ 3,25
€ 2,95

€ 5,25
€ 4,50
€ 3,50

€ 6,95
€ 5,50
€ 4,95

€ 3,95
€ 3,65
€ 3,25

€ 6,50
€ 5,25
€ 4,50

€ 8,50
€ 7,50
€ 6,50

€ 7,75
€ 6,75
€ 5,75

€ 12,75 € 17,75
€ 09,25 € 14,75
€ 08,10 € 12,25

Onscheurbare enveloppe
EB 4 262 x 371 mm zonder venster
1 t/m 4 - 5 t/m 14 - 15 t/m 29 - 30 t/m 74 - 75 en meer
€ 0,90
€ 0,80
€ 0,75
€ 0,65
€ 0,60

Fotoposter Matte foto
200 grams papier
Fotoposter Glossy
200 grams papier

€ 11,95
€ 10,95
€ 11,95
€ 10,95

€ 19,95
€ 16,95
€ 19,95
€ 16,95

Luchtkussen enveloppe
Voor A4 formaat zonder venster
1 t/m 4 - 5 t/m 14 - 15 t/m 29 - 30 t/m 74 - 75 en meer
€ 0,70
€ 0,65
€ 0,60
€ 0,55
€ 0,50

01 t/m 05
06 t/m 15
01 t/m 05
06 t/m 15

€ 29,95
€ 26,95
€ 29,95
€ 26,95

C4 229 x 324 mm zonder venster
1 t/m 4 - 5 t/m 14 - 15 t/m 29 - 30 t/m 74 - 75 en meer
€ 0,20
€ 0,17
€ 0,14
€ 0,13
€ 0,12
EB 4 262 x 371 mm zonder venster
1 t/m 4 - 5 t/m 14 - 15 t/m 29 - 30 t/m 74 - 75 en meer
€ 0,20
€ 0,17
€ 0,14
€ 0,13
€ 0,12

Prijslijst Meerprijzen

Afwerking

Gekleurd papier A4 80 gram
Gekleurd papier A3 80 gram
Gekleurd papier A4 120 gram
Gekleurd papier A4 160 gram
Pak A4 papier 500 vel 80 gram wit

€ 0,05
€ 0,10
€ 0,06
€ 0,07
€ 3,75

Over de werkzaamheden berekenen wij afhankelijk van welke
afwerking er nodig is of u wenst een percentage over het
subtotaal van alle werkzaamheden. Met een maximum van 20% :
Sorteren 7%, Vouwen 10%, Snijden 10%, Papierboren 8%,
Inbinden 8%, Perforeren 5%, Nieten 8%.

Stralend Wit of Ivoor dcp papier A4 100 gram
Stralend Wit of Ivoor dcp papier A4 120 gram
Stralend Wit of Ivoor dcp papier A4 160 gram
Stralend Wit of Ivoor dcp papier A4 250 gram
Stralend Wit of Ivoor dcp papier A4 300 gram

€ 0,04
€ 0,05
€ 0,07
€ 0,14
€ 0,16

100% aflopend printen,
Met onze nieuwe machine’s kunnen wij voor u 100% aflopend
printen, wij gebruiken hiervoor speciaal papier.

Zijde glans Experia digi Gloss A4 130 gram
Zijde glans Experia digi Gloss A4 170 gram
Zijde glans Experia digi Gloss A4 250 gram

€ 0,05
€ 0,07
€ 0,14

Stralend Wit of Ivoor
Stralend Wit of Ivoor
Stralend Wit of Ivoor
Stralend Wit of Ivoor

Zijdeglans printbaar polyester onscheurbaar A4
Zwarte kaft A4 190 gram
Zwarte kaft A4 300 gram

€ 0,49
€ 0,12
€ 0,16

Stikkervel bedrukt A4 zwart/wit print
Stikkervel bedrukt A4 kleuren print
(keuze uit veel soorten)
Transparante kaft 0,3 mm dik
Kunststof achterblad in diverse kleuren

€ 0,29
€ 0,99

Lamineren A2 125 micron vellen (dik)
Lamineren A3 met 125 micron vellen (dik)
Lamineren A3 met 80 micron vellen (dun)
Lamineren A4 met 125 micron vellen (dik)
Lamineren A4 met 80 micron vellen (dun)
Lamineren A5 met 125 micron vellen (dik)
Lamineren badges / pasjes

€ 2,50
€ 1,30
€ 1,10
€ 0,60
€ 0,50
€ 0,35
€ 0,25

Ringband wire-o (metaal wit) Maat 6 t/m 10
Ringband wire o (metaal wit) Maat 12 t/m 14
Ringband wire-o (metaal wit) groter dan 14

€ 0,47
€ 0,55
€ 0,69

Cliphechter 3 mm (wit, zwart, rood)
Schuifklem (zwart of transparant)
Inbindkosten zonder kopiëren
Rillen, prijs per ril
Volgnummers printen

€ 1,45
€ 0,45
€ 3,00
€ 0,05
€ 0,02

Stikkers plakken (bv. adresstikkers)
Microperforatie (prijs per perforatie, afscheurrand)
Kalender ophangsysteem (inbinden + wire-o + haakje)
Archief vernietigen (prijs per kilo)
Couverteren

€ 0,02
€ 0,05
€ 1,95
€ 0,75
€ 0,035

De meerprijs voor het papier is:
A4+
€ 0,07
€ 0,09
€ 0,11
€ 0,17

A3+
€ 0,14
€ 0,18
€ 0,22
€ 0,34

€ 0,09
€ 0,11
€ 0,17

€ 0,18
€ 0,22
€ 0,34

Zijdeglans printbaar polyester / onscheurbaar
135micron
€ 0,49

€ 0,98

papier 100 gram
papier 120 gram
papier 160 gram
papier 250 gram

Zijde glans Experia digi Gloss 130 gram
Zijde glans Experia digi Gloss 170 gram
Zijde glans Experia digi Gloss 250 gram

€ 0,45
€ 0,55
Foamboard beplakken
Wij kunnen voor u foto’s, posters, prijsborden enz. enz., op
foamboard plakken. De maximale maat is 70 x 100 cm.
Foto 10 x 15 cm =
Foto 13 x 18 cm =
A4 29.7 x 21 cm =
A3 29.7 x 42 cm =
A2 42 x 59.4 cm =
Poster 70 x 100 cm =

€ 00,30
€ 00,50
€ 01,35
€ 02,65
€ 06,50
€ 14,70

Visitekaartjes
300 gr wit DCP per 10 stuks € 2,50
(ontwerpkosten eenmalig € 17,50)
Computerwerk
Ontwerpen, computerwerk, bestanden aanpassen,
converteren van pdf naar word bv, enz. € 17,50 per 20min.
Bezorgen
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om uw opdracht op te
halen dan kunnen we het na afspraak bij u bezorgen.
Binnen Barendrecht € 5,00

