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Onze voordelen
•
•
•

Altijd eerst een gratis digitale proef
Eén vast contactpersoon
Gratis opgemaakt

Eén vast contactpersoon
Door onze jarenlange
ervaring en de manier van
werken is het mogelijk
dat elke klant met één
contactpersoon op
kantoor communiceert.
Weet je niet zeker welk
product geschikt is
voor je onderneming?
Nancy of Melle helpen
je graag verder. Wil je
je bedrijfslogo of foto
net even anders op de
kalender? De ontwerpers
uit ons ontwerpteam

zorgen ervoor. Het werken
met één contactpersoon
zorgt voor duidelijke
communicatie en een
efficiënte afhandeling
van je bestelling. Korte
lijnen, rake klappen.
Eigen ontwerpen
Onze ontwerpers zijn
gepassioneerd met hun
vak bezig. Ze werken al
jaren aan kalenders en
speelschema’s en gaan
net een stapje verder. Uw
wens, foto of vraag is hun

•
•
•

Eigen achtergrondfoto mogelijk
Spoedlevering mogelijk
Wederverkoperskorting

begin. Gedreven. Probeer
het. En ervaar hoe fijn het
werken is met vakmensen
die kunnen luisteren.
Gratis proefdruk
Omdat je vooraf wilt
weten hoe het product
eruit komt te zien
sturen wij je altijd eerst
gratis een digitale
proefdruk. Nadat je bij
ons je bestanden hebt
aangeleverd gaat je
opdracht naar onze
studio. Zij maken het

bestand voor je op en
sturen je een digitale
proefdruk per e-mail. Wil
je dan nog wat gewijzigd
hebben? Geen probleem.
Bel of mail ons en wij
passen het aan.
Zodra je helemaal
tevreden bent stuur je
ons je akkoord en dan
pas wordt je order in
productie genomen.
Op deze manier
hebben we achteraf
nooit onaangename
verrassingen.

Het gemak van

kalendersbestellen.nl
Ruim aanbod

Bekijk ons complete
aanbod kalenders op
kalendersbestellen.nl

Voordelen

• Tot een oplage van 500
stuks eenvoudig uw
prijs berekenen.
• Op elk tijdstip van de
dag, wanneer het u uitkomt uw bestellingen
plaatsen.
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Overzichtelijk

Onze gebruiksvriendelijke
website bevat
uitgebreide informatie
over elke kalender. U
kunt rustig nalezen wat
de eigenschappen zijn en
een keuze maken uit ons
ruime aanbod.

Details

• Details van elk product.
• Complete datasheets
van alle kalenders te
downloaden.
download
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Weekkalender
Groot

Weekkalender
Medium

Weekkalender
Basic
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De weekkalender, ook wel schild- of agendakalender
genoemd, kennen we in twee soorten, namelijk met
een scheur- of weekomleg blok. De weekkalender
is een uniek relatiegeschenk om weg te geven als
marktkoopman, detaillist, MKB-er, garagehouder,
of anderszins. Op het schild is ruimte voor drukwerk
met je eigen bedrijfslogo, reclame of persoonlijke
boodschap.
De weekkalender is veel gebruikt bij mensen thuis
en zie je vaak staan of hangen in de keuken, de
meterkast of op de keukentafel. Heb jij er belang
bij dat jouw bedrijfsreclame het hele jaar in beeld
is bij mensen thuis, dan is dit de perfecte kalender
om weg te geven.

weekkalenders
weekkalenders

· groot (maandag of zondag)
· medium (maandag of zondag)
· basic (maandag of zondag)

Vragen?
Melle de Waal
Verkoop
088 - 010 19 00
info@kalendersbestellen.nl

Nancy van Putten
Verkoop
088 - 010 19 00
info@kalendersbestellen.nl
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weekkalender
groot

Formaten:

- totaal:
- calendarium:

Verzending:
- verzending:
- gewicht:

24 x 38 cm
16,5 x 19,5 cm

pakketpost
182 gram

Calendarium:

- maandag beginnend (1)
- zondag beginnend (2)
- je hebt altijd 2 weken in beeld

Bedrukking/papier:
- achterblad: full colour
- papier: MC Silk

Afwerking:

- de bedrukte vellen worden geplakt op 1,8 mm
(1200 grams) grijsbord. De kalender wordt
voorzien van een verstelbaar ophangsysteem
zodat de kalender altijd recht hangt

Opmaak:
Calendariumtype:

(1)

(2)

6

- logo en adresgegevens gratis door ons
geplaatst (hiervan ontvang je altijd een
digitale proefdruk)
Levering:
- na akkoord op de drukproef 10 tot 15
werkdagen

weekkalender
medium

Verzending:
- verzending:
- gewicht:

22 x 36 cm
16,5 x 19,5 cm

info

- totaal:
- calendarium:

busstuk
154 gram

weekkalenders

Formaten:

Calendarium:

- maandag beginnend (1)
- zondag beginnend (2)
- je hebt altijd 2 weken in beeld

maandkalenders

Bedrukking/papier:
- achterblad: full colour
- papier: MC Silk

Afwerking:

3-maandskalenders

- de bedrukte vellen worden geplakt op 1,8 mm
(1200 grams) grijsbord. De kalender wordt
voorzien van een verstelbaar ophangsysteem
zodat de kalender altijd recht hangt

Opmaak:

4-maandskalenders

(2)

fotokalenders

budgetkalenders

(1)

bureaukalenders

Calendariumtype:

- logo en adresgegevens gratis door ons
geplaatst (hiervan ontvang je altijd een
digitale proefdruk)
Levering:
- na akkoord op de drukproef 10 tot 15
werkdagen

Vragen? Bel Nancy: 088 - 010 19 00
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weekkalender
basic

Formaten:

- totaal:
- calendarium:

Verzending:
- verzending:
- gewicht:

21 x 34 cm
16,5 x 19,5 cm

busstuk
154 gram

Calendarium:

- maandag beginnend (1)
- zondag beginnend (2)
- je hebt altijd 2 weken in beeld

Bedrukking/papier:
- achterblad: full colour
- papier: MC Silk

Afwerking:

- de bedrukte vellen worden geplakt op 1,8 mm
(1200 grams) grijsbord. De kalender wordt
voorzien van een verstelbaar ophangsysteem
zodat de kalender altijd recht hangt

Opmaak:
Calendariumtype:

(1)

(2)
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- logo en adresgegevens gratis door ons
geplaatst (hiervan ontvang je altijd een digitale proefdruk)
Levering:
- na akkoord op de drukproef 10 tot 15
werkdagen

Vragen? Bel Nancy: 088 - 010 19 00
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Maandkalender
Standaard

Maandkalender
Transport

Maandkalender
A4 liggend

10

De maandkalender is een compacte wandkalender. De ruime topkaart biedt veel ruimte voor het
plaatsen van een fraai bedrijfsbeeld. Aan de onderzijde wordt veelal het logo en de bedrijfsgegevens
geplaatst. Naar wens kan dit in full colour of in PMS
kleuren gedrukt worden.
Speciaal voor transportbedrijven: een onderzijde
gestanst in de vorm van een vrachtwagen. Vanwege
zijn compacte formaat is deze kalender te versturen
als busstuk.

maandkalenders

maandkalenders

· standaard
· transport
· A4 liggend

Vragen?
Melle de Waal
Verkoop
088 - 010 19 00
info@kalendersbestellen.nl

Nancy van Putten
Verkoop
088 - 010 19 00
info@kalendersbestellen.nl
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maandkalender
standaard

Formaten:

- -totaal:
totaal:
- -onderstrook:
onderstrook:
- -topkaart:
topkaart:
- -calendarium:
calendarium:

Verzending:
- -verzending:
verzending:
- -gewicht:
gewicht:

30
30,5
x 43,5
x 44,5
cm
cm
30
30,5
x 7,7
x 7,7
cm
cm
30
30,5
x 19,5
x 20,5
cmcm
30
30,5
x 16,2
x 16,2
cm
cm

busstuk
164 gram

Calendarium:

- -internationaal
internationaalrood*
rood*(1)
(1)
- -nationaal
nationaalrood
rood(2)
(2)
- -1313vel
vel++achterblad
achterblad
* *internationale
internationaleversie
versieisis6-talig,
6-talig,feestdagen
feestdagenvan:
van:
NL,
NL,DE,
DE,FR,
FR,GB,
GB,ES,
ES,IT,IT,IRL,
IRLB

Bedrukking/papier:

- -onderstrook:
onderstrook:full
bedrukt
colourin PMS kleuren of in
- topkaart:
full colour
glans gelamineerd MC papier
-geplakt
topkaart:
op 1,8
glans
mm
gelamineerd
grijsbord, bedrukking
MC papierin full
colour
geplakt op 1,8 mm grijsbord, bedrukking in
- achterblad:
full colour 300 grams Invercote

Calendariumtype:

Afwerking:

- -inklapbare
inklapbarebovenkant,
bovenkant,voorzien
voorzienvan
vanophanophangoog
goog

Opmaak:

- -logo
logoen
enadresgegevens
adresgegevensgratis
gratisdoor
doorons
ons
geplaatst
geplaatst(hiervan
(hiervanontvang
ontvangjejealtijd
altijdeen
een
digitale
digitaleproefdruk)
proefdruk)

Levering:

(1)
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(2)

- -na
naakkoord
akkoordop
opde
dedrukproef
drukproef10
10tot
tot1515
werkdagen
werkdagen
- afleverkosten € 17,00, franco grens
€ 200,00

maandkalender
transport

Verzending:
- -verzending:
verzending:
- -gewicht:
gewicht:

30
30,5
x 43,5
x 44,5
cm
cm
30
30,5
x 7,7
x 7,7
cm
cm
30
30,5
x 19,5
x 20,5
cmcm
30
30,5
x 16,2
x 16,2
cm
cm

info

- -totaal:
totaal:
- -onderstrook:
onderstrook:
- -topkaart:
topkaart:
- -calendarium:
calendarium:

weekkalenders

Formaten:

busstuk
164 gram

Calendarium:

maandkalenders

- -internationaal
internationaalrood*
rood*(1)
(1)
- -nationaal
nationaalrood
rood(2)
(2)
- -1313vel
vel++achterblad
achterblad
* *internationale
internationaleversie
versieisis6-talig,
6-talig,feestdagen
feestdagenvan:
van:
NL,
NL,DE,
DE,FR,
FR,GB,
GB,ES,
ES,IT,IT,IRL,
IRLB

Bedrukking/papier:

Calendariumtype:

3-maandskalenders

- -onderstrook:
onderstrook:full
bedrukt
colourin PMS kleuren of in
- topkaart:
full colour
glans gelamineerd MC papier
-geplakt
topkaart:
op 1,8
glans
mm
gelamineerd
grijsbord, bedrukking
MC papierin full
colour
geplakt op 1,8 mm grijsbord, bedrukking in
- achterblad:
full colour 300 grams Invercote

Afwerking:

- -inklapbare
inklapbarebovenkant,
bovenkant,voorzien
voorzienvan
vanophanophangoog
goog

4-maandskalenders

Opmaak:

- -logo
logoen
enadresgegevens
adresgegevensgratis
gratisdoor
doorons
ons
geplaatst
geplaatst(hiervan
(hiervanontvang
ontvangjejealtijd
altijdeen
een
digitale
digitaleproefdruk)
proefdruk)

Levering:

bureaukalenders

(2)

fotokalenders

budgetkalenders

(1)

- -na
naakkoord
akkoordop
opde
dedrukproef
drukproef10
10tot
tot1515
werkdagen
werkdagen
- afleverkosten € 17,00, franco grens
€ 200,00

Vragen? Bel Nancy: 088 - 010 19 00
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maandkalender
A4 liggend

Formaten:
- totaal:

Verzending:
- verzending:
- gewicht:

29,7 x 42 cm
(opgevouwen tot A4)

opvouwbaar tot busstuk
165 gram

Bedrukking/papier:

- 13 vel 170 grams MC dubbelzijdig full colour,
blanco grijsbord

Afwerking:

- wire-o + boorgat

Opmaak:

- logo en adresgegevens gratis door ons
geplaatst (hiervan ontvang je altijd een
digitale proefdruk)

Levering:

- na akkoord op de drukproef 10 tot 15
werkdagen
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Vragen? Bel Nancy: 088 - 010 19 00
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3-maandskalender
Standaard aaneen

3-maandskalender
Standaard aaneen
transport

Vragen?
3-maandskalender
Standaard
opvouwbaar XL

Melle de Waal
Verkoop
088 - 010 19 00
info@kalendersbestellen.nl

3-maandskalender
Budget aaneen

Nancy van Putten
Verkoop
088 - 010 19 00
info@kalendersbestellen.nl
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3-maandskalenders

3-maandskalenders

· standaard aaneen
· standaard aaneen transport
· standaard opvouwbaar XL
· budget

De 3-maandskalenders zijn favoriet bij veel bestellers. Jaarlijks vinden duizenden ‘kwartaalkalenders’
hun weg naar diverse relaties. Planners, magazijnen, ziekenhuizen en vele afdelingen logistiek maken
gebruik van en worden gesierd door deze hangende
3-maandsklenders. We kennen vele verschillende
versies. Indien de kalender verzonden moet worden
per post dan zijn de opvouwbare versies de juiste
oplossing. Uiteraard zijn ze standaard allemaal uitgevoerd met een datumaanwijzer.
Op de grote topkaart is volop ruimte voor je bedrijfs-,
product- of programmapresentatie. Ook is er plaats
voor je logo en NAW gegevens. Met het aanschaffen
van deze 3-maandskalender geef je een onmisbaar
geschenk. Een geschenk dat zeker een jaar lang een
prominente plaats bij je relaties zal innemen.
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3-maandskalender
standaard aaneen

Formaten:

- totaal:
- onderstrook:
- topkaart:

Verzending:
- verzending:
- gewicht:

30,5 x 71,5 cm
30,5 x 10 cm
30,5 x 20,5 cm

pakketpost
280 gram

Calendarium:

- internationaal blauw* (1)
- internationaal rood* (2)
- nationaal blauw (3)
- nationaal rood (4)
* internationale versie is 6-talig, feestdagen van:
NL, DE, FR, GB, ES, IT, IRL, B

Bedrukking/papier:

- onderstrook: full colour
- topkaart: glans gelamineerd MC papier
geplakt op 1,8 mm grijsbord, bedrukking in full
colour
- achterblad: 300 grams Invercote

Calendariumtype:

Afwerking:

- inklapbare topkaart, voorzien van verschuifbare datumaanwijzer en ophangoog

Opmaak:

- logo en adresgegevens gratis door ons
geplaatst (hiervan ontvang je altijd een
digitale proefdruk)

Levering:
(1)

18

(2)

(3)

(4)

- na akkoord op de drukproef 10 tot 15
werkdagen

3-maandskalender

standaard aaneen transport
- totaal:
- onderstrook:
- topkaart:

30,5 x 71,5 cm
30,5 x 10 cm
30,5 x 20,5 cm

info

Formaten:

Verzending:

weekkalenders

- verzending:
pakketpost
- gewicht:
278 gram
Calendarium:
- internationaal blauw* (1)
- internationaal rood* (2)
- nationaal blauw (3)
- nationaal rood (4)

maandkalenders

Bedrukking/papier:

3-maandskalenders

- onderstrook: full colour
- topkaart: glans gelamineerd MC papier
geplakt op 1,8 mm grijsbord, bedrukking in
full colour
- achterblad: 300 grams Invercote

Afwerking:

- inklapbare topkaart, achterbord gestanst
in vorm van vrachtwagen, voorzien van verschuifbare datumaanwijzer en ophangoog

Calendariumtype:

Opmaak:

4-maandskalenders

- logo en adresgegevens gratis door ons
geplaatst (hiervan ontvang je altijd een
digitale proefdruk)

Levering:

- na akkoord op de drukproef 10 tot 15
werkdagen

(2)

(3)

(4)

fotokalenders

budgetkalenders

bureaukalenders

(1)

Vragen? Bel Nancy: 088 - 010 19 00
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3-maandskalender

standaard opvouwbaar XL
Formaten:

- totaal:
- reclame:
- topkaart:

Verzending:
- verzending:
- gewicht:

35 x 70 cm
3x 35 x 2,5 cm
35 x 17,5 cm

busstuk
270 gram

Calendarium:

- internationaal blauw* (1)
- internationaal rood* (2)
- 12 vel + achterblad
* internationale versie is 6-talig, feestdagen van:
NL, DE, FR, GB, ES, IT, IRL, B

Bedrukking/papier:
- bedrukt in full colour,
op 350 grams Invercote

Afwerking:

- voorzien van drie rillen en daardoor opvouwbaar, voorzien van verschuifbare datumaanwijzer en ophangoog

Opmaak:

Calendariumtype:

- logo en adresgegevens gratis door ons
geplaatst (hiervan ontvang je altijd een
digitale proefdruk)

Levering:

- na akkoord op de drukproef 15 tot 20
werkdagen

(1)
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(2)

3-maandskalender
budget aaneen

Verzending:
- verzending:
- gewicht:

30,5 x 61,5 cm
30,5 x 20,5 cm

info

- totaal:
- topkaart:

pakketpost
165 gram

weekkalenders

Formaten:

Calendarium:

maandkalenders

- internationaal blauw* (1)
- internationaal rood* (2)
- nationaal blauw (3)
- nationaal rood (4)
* internationale versie is 6-talig, feestdagen van:
NL, DE, FR, GB, ES, IT, IRL, B

Bedrukking/papier:

- topkaart: glans gelamineerd 300 grams
Invercote, bedrukking in full colour

3-maandskalenders

Afwerking:

- inklapbare bovenkant, voorzien van
statische datumaanwijzer en ophangoog

Calendariumtype:

Opmaak:

4-maandskalenders

- logo en adresgegevens gratis door ons
geplaatst (hiervan ontvang je altijd een
digitale proefdruk)

Levering:

- na akkoord op de drukproef 10 tot 15
werkdagen

(2)

(3)

(4)

fotokalenders

budgetkalenders

bureaukalenders

(1)

Vragen? Bel Nancy: 088 - 010 19 00
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3-maandskalender
budget aaneen luxe

Formaten:
- totaal:
- topkaart:

Verzending:
- verzending:
- gewicht:

30,5 x 61,5 cm
30,5 x 20,5 cm

pakketpost
165 gram

Calendarium:

- internationaal blauw* (1)
- internationaal rood* (2)
- nationaal blauw (3)
- nationaal rood (4)
* internationale versie is 6-talig, feestdagen van: NL,
DE, FR, GB, ES, IT, IRL, B

Bedrukking/papier:

- topkaart: glans gelamineerd MC papier geplakt
op 1,8 mm grijsbord, bedrukking in full colour

Afwerking:

- inklapbare bovenkant, voorzien van
statische datumaanwijzer en ophangoog

Calendariumtype:

Opmaak:

- logo en adresgegevens gratis door ons geplaatst
(hiervan ontvang je altijd een
digitale proefdruk)

Levering:

- na akkoord op de drukproef 10 tot 15
werkdagen

(1)
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(2)

(3)

(4)

4-maandskalender

Vragen?
Melle de Waal
Verkoop
088 - 010 19 00
info@kalendersbestellen.nl

Nancy van Putten
Verkoop

4-maandskalenders

· standaard opvouwbaar XL

De 4-maandskalenders zijn een indrukwekkende
verschijning. Hangend aan de muur kun je deze niet
missen. Een duidelijk en overzichtelijk calendarium,
opgebouwd uit 4 blocs boven elkaar, die elk een
verschillende maand tonen. Een must-have voor
die relaties waar planning een belangrijk thema is.
Om de huidige dag makkelijk te herkennen zit er
een datumaanwijzer bij. Uiteraard is er voor je logo,
bedrijfsbeeld of motto veel ruimte. Zowel prominent
aan de bovenzijde van de kalenders als onderaan.
Deze kalender is letterlijk het allergrootste relatiegeschenk. Deze kalender is te versturen als busstuk.

4-maandskalender
Standaard
opvouwbaar XL

088 - 010 19 00
info@kalendersbestellen.nl
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4-maandskalender

standaard opvouwbaar XL

Verzending:
- verzending:
- gewicht:

35 x 100 cm
4x 35 x 5 cm
35 x 20 cm

info

- totaal:
- reclame:
- topkaart:

busstuk
350 gram

weekkalenders

Formaten:

Calendarium:

maandkalenders

- internationaal blauw* (1)
- internationaal rood* (2)
- 12 vel + achterblad
* internationale versie is 6-talig, feestdagen van:
NL, DE, FR, GB, ES, IT, IRL, B

Bedrukking/papier:

- bedrukt in full colour,
op 350 grams Sulfaatkarton

3-maandskalenders

Afwerking:

- voorzien van vier rillen en daardoor opvouwbaar, voorzien van verschuifbare datumaanwijzer en ophangoog

Opmaak:

bureaukalenders
4-maandskalenders
4-maandskalenders

- logo en adresgegevens gratis door ons
geplaatst (hiervan ontvang je altijd een
digitale proefdruk)

Levering:

budgetkalenders

Calendariumtype:

- na akkoord op de drukproef 15 tot 25
werkdagen

(2)
fotokalenders

(1)

Vragen? Bel Nancy: 088 - 010 19 00
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Bureaukalender
Losbladig

Bureaukalender
A5 liggend

Bureaukalender
Kunststof staander

Bureaukalender
Mini 3-maands

Bureaukalender
Mini 4-maands

26

De bureaukalenders zijn al jaren een favoriet relatiegeschenk. Dit met name door de gunstige prijsstelling
en de mogelijkheid om elke maand te voorzien van een
andere lay-out, aanbieding of foto. Voor iedereen die
dagelijks achter zijn bureau zit is de bureaukalender
net zo onmisbaar als je pen.

bureaukalenders

bureaukalenders

· losbladig
· A5 liggend
· mini 4-maands
· mini 3-maands
· kunststof staander

Vragen?
Melle de Waal
Verkoop
088 - 010 19 00
info@kalendersbestellen.nl

Nancy van Putten
Verkoop
088 - 010 19 00
info@kalendersbestellen.nl
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bureaukalender
losbladig

Formaten:
- totaal:

Verzending:
- verzending:
- gewicht:

18,5 x 11 cm

busstuk
128 gram

Calendarium:
- 13 vel

Bedrukking/papier:
- 1 zijdig in full colour
- 200 grams MC Silk

Afwerking:

- ingestoken in transparante box

Opmaak:

- personaliseren mogelijk zowel in tekst als in
beeld
- logo en adresgegevens gratis door ons
geplaatst (hiervan ontvang je altijd een
digitale proefdruk)

Levering:

- na akkoord op de drukproef 5 tot 10
werkdagen
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bureaukalender
A5 liggend

Verzending:

- verzending:
- gewicht 7 vel:
- gewicht 13 vel:

21 x 14,85 cm

info

- totaal:

busstuk
70 gram
100 gram

weekkalenders

Formaten:

Calendarium:
- 7 of 13 vel

Bedrukking/papier:

maandkalenders

- indien 13-bladig, 1- of 2-zijdig in full colour
- 250 grams MC Silk

Afwerking:

- gebonden op staander met wire-o

Opmaak:

3-maandskalenders

- personaliseren mogelijk zowel in tekst als in
beeld
- logo en adresgegevens gratis door ons
geplaatst (hiervan ontvang je altijd een
digitale proefdruk)

Levering:

fotokalenders

budgetkalenders

bureaukalenders

4-maandskalenders

- na akkoord op de drukproef 10 tot 15
werkdagen

Vragen? Bel Nancy: 088 - 010 19 00
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bureaukalender
kunststof staander

Formaten:
- staander:
- vellen:

20 x 14 cm
18,8 x 13,5 cm

Verzending:

- verzending:
- gewicht 7 vel:
- gewicht 13 vel:

busstuk
140 gram
178 gram

Calendarium:
- 7- of 13 vel

Bedrukking/papier:

- indien 13-bladig, 1- of 2-zijdig in full colour
- papier 250 grams MC Silk

Afwerking:

- gebonden op kunsstof staander met wire-o

Opmaak:

- personaliseren mogelijk zowel in tekst als in
beeld
- logo en adresgegevens gratis door ons
geplaatst (hiervan ontvang je altijd een
digitale proefdruk)

Levering:

- na akkoord op de drukproef 10 tot 15
werkdagen
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Bureaukalender
mini 3-maands

Verzending:

- verzending:
- gewicht:

10,5 x 21 cm
10,5 x 5 cm + 10,5 x 2,2 cm
10,5 x 21 cm
10,5 x 13,8 cm

info

- totaal:
- reclame* (V)
- reclame* (A)
- calendarium

weekkalenders

Formaten:

busstuk
32 gram

Calendarium:

maandkalenders

- 12 vel
- internationaal* blauw (1) of grijs (2)
- 4-talig (NL-FR-UK-D)
- feestdagen benelux en D, CH, A, F

Bedrukking/papier:

- bedrukt in PMS kleuren of in full colour
- papier staander: sulfaat karton

Calendariumtype:

3-maandskalenders

Afwerking:

- calendarium op staander geplakt, voorzien
van rode datumaanwijzer

Opmaak:

4-maandskalenders

- logo en adresgegevens gratis door ons
geplaatst (hiervan ontvang je altijd een
digitale proefdruk)

Levering:

- na akkoord op de drukproef 15 tot 25
werkdagen

(2)

fotokalenders

budgetkalenders

bureaukalenders

(1)

Vragen? Bel Nancy: 088 - 010 19 00
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bureaukalender
mini 4-maands

Formaten:

- totaal:
10,5 x 21 cm
- reclame* (V) 10,5 x 5 cm + 10,5 x 2,2 cm
- reclame* (A) 10,5 x 21 cm
- calendarium 10,5 x 13,8 cm
* (V) reclame op de voorzijde
(A) reclame op de achterzijde

Verzending:

- verzending:
- gewicht:

busstuk
32 gram

Calendarium:

- 12 vel
- 4-talig (NL-FR-UK-D)
- feestdagen benelux en D, CH, A, F

Bedrukking/papier:

- bedrukt in PMS kleuren of in full colour
- papier staander: sulfaat karton

Afwerking:

- calendarium op staander geplakt, voorzien
van rode datumaanwijzer

Opmaak:

- logo en adresgegevens gratis door ons
geplaatst (hiervan ontvang je altijd een
digitale proefdruk)

Levering:

- na akkoord op de drukproef 15 tot 25
werkdagen
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Vragen? Bel Nancy: 088 - 010 19 00
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budgetkalender
tentkaart

budgetkalender
driehoek liggend

Vragen?
budgetkalender
4-zijdige toren

Melle de Waal
Verkoop
088 - 010 19 00
info@kalendersbestellen.nl

budgetkalender
A4

Nancy van Putten
Verkoop
088 - 010 19 00
info@kalendersbestellen.nl
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budgetkalenders
· tentkaart
· driehoek liggend
· 4-zijdige toren
· A4

budgetkalenders

De budgetkalenders zijn een uitstekend alternatief
voor de bureaukalenders indien er met een klein budget gewerkt moet worden. Door de afmeting en het
gewicht van deze kalenders zijn ze ideaal om middels
een mailing te verspreiden. Ook voor de handling
van uw mailing bent u bij Stunnenberg aan het juiste adres. U levert uw logo en NAW-gegevens + een
adressenbestand aan en vervolgens nemen wij U al
het werk uit handen.
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budgetkalender
tentkaart

Formaten:
- open:
- gesloten

Verzending:

- verzending:
- gewicht:

9,8 x 42 cm
9,8 x 16,2 cm

busstuk
32 gram

Bedrukking/papier:

- bedrukt in full colour
- papier 300 grams Invercote

Afwerking:

- gestanst en gerild (plano geleverd)

Opmaak:

l ogo en adresgegevens gratis door ons
geplaatst (hiervan ontvang je altijd een
digitale proefdruk)

Levering:

- na akkoord op de drukproef 8 tot 10
werkdagen
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budgetkalender
driehoek liggend

Verzending:

- verzending:
- gewicht:

21 x 29,7 cm
21 x 9 cm

info

- open:
- gesloten

busstuk
15 gram

weekkalenders

Formaten:

Bedrukking/papier:

- bedrukt in full colour
- papier 300 grams Invercote

Afwerking:

maandkalenders

- gerild, voorzien van plakstrip
(zelf te vouwen)

Opmaak:

3-maandskalenders

- logo en adresgegevens gratis door ons
geplaatst (hiervan ontvang je altijd een
digitale proefdruk)

Levering:

fotokalenders

budgetkalenders

bureaukalenders

4-maandskalenders

- na akkoord op de drukproef 5 tot 10
werkdagen

Vragen? Bel Nancy: 088 - 010 19 00
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budgetkalender
4-zijdige toren

Formaten:
- open:
- gesloten

Verzending:

- verzending:
- gewicht:

31,5 x 21 cm
7,5 x 21 cm

busstuk
16 gram

Bedrukking/papier:
- bedrukt in full colour
- 300 grams Invercote

Afwerking:

- gerild, voorzien van plakstrip (zelf te vouwen)

Opmaak:

- logo en adresgegevens gratis door ons
geplaatst (hiervan ontvang je altijd een
digitale proefdruk)

Levering:

- na akkoord op de drukproef 5 tot 10
werkdagen
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budgetkalender
A4

Formaten:

- verzending:
- gewicht:

busstuk
15 gram
weekkalenders

Verzending:

info

- 21 x 29,7 cm

Bedrukking/papier:
- bedrukt in full colour
- 300 grams Invercote

Afwerking:

- schoonsnijden en voorzien van boorgat
maandkalenders

Opmaak:

3-maandskalenders

- personaliseren mogelijk zowel in tekst als in
beeld
- logo en adresgegevens gratis door ons
geplaatst (hiervan ontvang je altijd een
digitale proefdruk)

Levering:

Prijzen:
Full Colour:

Basisprijs
€ 100,00

Bijpassende blanco verzendenvelop

budgetkalenders

bureaukalenders

4-maandskalenders

- na akkoord op de drukproef 5 tot 10
werkdagen

Prijs p/st.
€ 0,35
€ 0,50 p/st.

fotokalenders

Bij een oplage van 1000 stuks of hoger adviseren wij u
om een offerte op te vragen.

Vragen? Bel Nancy: 088 - 010 19 00
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fotokalender
622 reeks - 6 bladig

fotokalender
322 reeks - 13 bladig

fotokalender
330 reeks - 13 bladig

fotokalender
330 reeks - glamour

fotokalender
630 reeks - 6 bladig
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De fotokalenders zijn nieuw in ons assortiment. Deze
kalenders zijn zeer neutraal en voorzien van prachtige
foto’s. De kalenders zijn beschikbaar in diverse uitvoeringen en thema’s. Dit varieert van reiskalender
tot klassieke pin-up-kalender, die in menig garage/
werkplaats aan de muur te vinden is. Mede door de
verrassend lage prijzen en de uiteenlopende thema’s
zijn het leuke relatiegeschenken met toepassingen
in zeer uiteenlopende branches.

fotokalenders
· 622 reeks - 6 bladig
· 322 reeks - 13 bladig
· 330 reeks - 13 bladig
· 330 reeks - glamour
· 630 reeks - 6 bladig

Vragen?
Melle de Waal
Verkoop
088 - 010 19 00
info@kalendersbestellen.nl

fotokalenders

Nancy van Putten
Verkoop
088 - 010 19 00
info@kalendersbestellen.nl
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fotokalender

622 reeks - 6 bladig
Formaten:

- totaal:
- ruimte voor
reclame:

Verzending:
- verzending:
- gewicht:

22 x 41 cm
22 x 7,7 cm

busstuk
95 gram

Calendarium:

- internationaal 4 talig (NL-FR-UK-D) feestdagen benelux en D, CH, A, F
- 6 vel, met twee maanden per vel

Kalendertypes
- Floral Art
- Sea Views (1)
- Travel (2)
- Butterflies (3)

Bedrukking/papier:

- 115 grams MC glanzend + grijsbord

Kalendertypes:

Afwerking:

- standaard verpakt per 100 stuks (per stuk op
aanvraag)

Opmaak:

- logo en adresgegevens gratis door ons
geplaatst (hiervan ontvang je altijd een digitale
proefdruk)

Levering:
Sea Views (1)
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Travel (2)

Butterflies (3)

- na akkoord op de drukproef 15 tot 25
werkdagen

fotokalender

322 reeks - 13 bladig

Verzending:
- verzending:
- gewicht:

info

22 x 41 cm.
22 x 7,7 cm

busstuk
120 gram

weekkalenders

- totaal:
- ruimte voor
reclame:

Calendarium:

- internationaal 4 talig (NL-FR-UK-D) feestdagen benelux en D, CH, A, F
- 13 vel

maandkalenders

Kalendertypes

- Horses
- Cats & Dogs (1)
- National Park (2)
- Mediterranean (3)

3-maandskalenders

Bedrukking/papier:

- 115 grams MC glanzend + grijsbord

Kalendertypes:

Afwerking:

- standaard verpakt per 100 stuks (per stuk op
aanvraag)

Opmaak:

- logo en adresgegevens gratis door ons
geplaatst (hiervan ontvang je altijd een digitale
proefdruk)

Levering:
National Park (2) Mediterranean (3)

fotokalenders

budgetkalenders

bureaukalenders

Cats & Dogs (1)

- na akkoord op de drukproef 15 tot 25
werkdagen

4-maandskalenders

Formaten:

Vragen? Bel Nancy: 088 - 010 19 00
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fotokalender

330 reeks - 13 bladig
Formaten:

- totaal:
- ruimte voor
reclame:

Verzending:
- verzending:
- gewicht:

30 x 47,4 cm
30 x 7,7 cm

pakket
264 gram

Calendarium:

- internationaal 4 talig (NL-FR-UK-D) feestdagen benelux en D, CH, A, F
- 13 vel

Kalendertypes

- Wildlife
- Floral Art (1)
- Sea Views (2)
- World Heritage (3)

Bedrukking/papier:

- 115 grams MC glanzend + grijsbord

Kalendertypes:

Afwerking:

- standaard verpakt per 50 stuks (per stuk op
aanvraag)

Opmaak:

- logo en adresgegevens gratis door ons
geplaatst (hiervan ontvang je altijd een digitale
proefdruk)

Levering:
Floral Art (1)
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Sea Views (2)

World Heritage (3)

- na akkoord op de drukproef 15 tot 25
werkdagen

fotokalender

330 reeks - glamour

- verzending:
- gewicht:

info

30 x 7,7 cm

pakket
264 gram

weekkalenders

Verzending:

30 x 47,4 cm

Calendarium:

- internationaal 4 talig (NL-FR-UK-D) feestdagen benelux en D, CH, A, F
- 13 vel

maandkalenders

Kalendertypes

- Top exclusive
- Men (1)
- Art & Seduction (2)

Bedrukking/papier:

- 115 grams MC glanzend + grijsbord

Kalendertypes:

Afwerking:

- standaard verpakt per 50 stuks (per stuk op
aanvraag)

Opmaak:

- logo en adresgegevens gratis door ons
geplaatst (hiervan ontvang je altijd een digitale
proefdruk)

Levering:

- na akkoord op de drukproef 15 tot 25
werkdagen

Art & Seduction (2)

fotokalenders

budgetkalenders

bureaukalenders

Men (1)

3-maandskalenders

- totaal:
- ruimte voor
reclame:

4-maandskalenders

Formaten:

Vragen? Bel Nancy: 088 - 010 19 00
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fotokalender

630 reeks - 6 bladig
Formaten:

- totaal:
- ruimte voor
reclame:

Verzending:
- verzending:
- gewicht:

30 x 41,5 cm
30 x 7,7 cm

busstuk
95 gram

Calendarium:

- internationaal 4 talig (NL-FR-UK-D) feestdagen benelux en D, CH, A, F
- 6 vel, met twee maanden per vel

Kalendertypes

- World Heritage
- Monet’s Garden (1)
- Wildlife (2)
- Vintage Cars(3)

Bedrukking/papier:

- 115 grams MC glanzend + grijsbord

Kalendertypes:

Afwerking:

- standaard verpakt per 100 stuks (per stuk op
aanvraag)

Opmaak:

- logo en adresgegevens gratis door ons
geplaatst (hiervan ontvang je altijd een digitale
proefdruk)

Levering:
Monet’s
Garden (1)
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Wildlife (2)

Vintage Cars (3)

- na akkoord op de drukproef 15 tot 25
werkdagen

Onze voordelen

voor wederverkopers
•
•
•
•
•
•

Gratis opgemaakt
Bestellen kan via webshop, per e-mail of telefonisch
Betaling achteraf mogelijk
Tot wel 20% korting
Uw eigen promotiemateriaal
Blanco levering

Korting

U krijgt als wederverkoper korting
op de door ons op de website
genoemde prijzen. Deze korting
varieert van 10-20%! U bepaalt
vervolgens zelf wat voor marge
u ertussen zet.

Levering

Promotiemateriaal

Wij kunnen u voorzien van een
catalogus en folders waarin uw
naam en huisstijl verwerkt is.
Deze kunt u desgewenst bij uw
relaties achterlaten om uw relatie
enthousiast te maken/houden om
kalenders bij u te bestellen.

Wij leveren de kalenders in
principe bij u af. Wilt u echter
dat de kalenders rechtstreeks bij
uw klant geleverd worden dan
zorgen wij er uiteraard voor dat
de kalenders neutraal verpakt uit
uw naam geleverd worden.

Opmaak

U kunt op onze website alle
data-sheets downloaden zodat
u zelf eenvoudig de opmaak kunt
verzorgen.
De opmaak kunnen wij ook
(kosteloos) voor u verzorgen. Dit
echter pas op het moment dat de
order ook daadwerkelijk bij ons
geplaatst is.

Vragen?
Melle de Waal
Verkoop

Nancy van Putten
Verkoop

088 - 010 19 00
info@kalendersbestellen.nl

088 - 010 19 00
info@kalendersbestellen.nl
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Kalendersbestellen.nl
Kerkstraat 73
6987 AD Giesbeek
telefoon: 088 - 010 19 00

Bezoek ons ook online
www.kalendersbestellen.nl

