Repro-Postkamer
Waar gewoon drukwerk
bijzonder wordt!

Let op bij het aanleveren van digitale documenten:

 Bij voorkeur een PDF bestand.
 Heeft u geen Adobe Acrobat download dan een
PDF writer of PDF creator via Google.
 JPEG met genoeg resolutie (liefst 300 dpi).
 Bij het aanleveren van andere soorten
bestanden (bijvoorbeeld Word, Publisher,
PowerPoint, e.d.) kan het zijn dat teksten,
afbeeldingen e.d. verspringen en niet
aangeleverde lettertypen worden omgezet naar
een ander lettertype. Wij nemen hiervoor geen
verantwoordelijkheid.
 Geef duidelijk aan of het in kleur, zwart/wit,
enkelzijdig, dubbelzijdig, normaal of dikker
papier etc. uitgeprint moet worden.
 Lever bij voorkeur de documenten in A4 (21 x
29,7 cm) of A3 (29,7 x 42 cm) aan. Niet kleiner.
 Wij kunnen niet aflopen printen. De witrand is
ca. 5 mm rondom. Houd daar rekening mee met
uw opmaak.
 Heeft u niet genoeg kennis om een opdracht
printklaar te leveren dan helpen wij u graag. Het
uurtarief is € 50,00 of een deel hier van.

Repro-Postkamer
Watertoren 10
3853 HT Ermelo

www.repro-postkamer.nl
repropost@sheerenloo.nl
06 12 52 31 19

Voor al uw drukwerk
repropost@sheerenloo.nl
onderdeel van

De Repro-Postkamer verzorgt print- en drukwerk
voor iedereen. Van kleine opdrachten tot grote
opdrachten, we zijn u graag van dienst!
Loop gerust eens binnen.

Bij de Repro-Postkamer werken mensen met
een verstandelijke beperking om mooi,
professioneel drukwerk te maken. De plek waar
gewoon drukwerk bijzonder wordt!
Naast het print- en drukwerk kunnen we
inbinden, lamineren, vouwen, snijden, rillen en
nieten.
Ook is het mogelijk de mailing door ons te laten
verzorgen. We kunnen een opdracht in zijn
geheel versturen, maar het is ook mogelijk dat
het print- of drukwerk in enveloppen gestoken
wordt waarbij we ook de enveloppen kunnen
leveren en etiketteren. Voor het verspreiden
van een grotere opdracht kunnen wij uw printof drukwerk tegen scherpe prijzen verzenden.
Neem voor de mogelijkheden gerust contact
met ons op!

Prijslijst Repro-Postkamer
Afdrukken

Eenzijdig A4
z/w
kleur
€ 0,07 € 0,20
€ 0,05 € 0,16

1 t/m 500
501>

Toeslagen A4 papier
vanaf 100 gr. tot 160 gr.
vanaf 160 gr. tot 250 gr.
vanaf 250 gr. en hoger

Tweezijdig A4
z/w
kleur
€ 0,14 € 0,40
€ 0,10 € 0,32

€ 0,05
€ 0,10
€ 0,15

Bind rug (wire-o)
6 mm zilver
8 mm zilver
10 mm zilver
12 mm zilver
14 mm zilver

€ 0,85
€ 0,95
€ 1,05
€ 1,15
€ 1,25

Lamineren
A4 en kleiner
A3

€ 0,50
€ 1,00

Schutbladen
Transparant
Blauw
Zwart

€ 0,80
€ 0,80
€ 0,80

Rillen
Per lijn

€ 0,05

Snijden
instelkosten machine
per snit

€ 2,00
€ 0,50

Voor A3 formaat gelden de prijzen 2 x A4
Scannen
Tot A3 kleur/zwart wit max 1200 x 1200 dpi
Elke volgende pagina binnen zelfde pdf
Mailing
€ 0,02 per handeling
Vouwen en nieten
A4 > A5
A3 > A4

€ 0,15
€ 0,15

€ 1,75
€ 0,35

LET OP!!!
Wij raden u aan een proefdruk te laten maken. Heeft u de opdracht gegeven om te
printen en constateert u achteraf toch nog fouten, dan zijn de kosten voor u.

