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Arkitektus Digital Arts draagt kwaliteit en originaliteit hoog in
het vaandel.
Daarom garanderen wij jou dat elk project dat wij realiseren
op maat gemaakt is voor de klant. Een ontwerp dat voor jou
gemaakt is zal niet gerecycleerd worden of licht aangepast
worden voor toekomstige klanten.
Wat wij voor jou maken is voor jou.
Wij maken geen gebruik van catalogi en dergelijke en starten
steeds met een blanco canvas waarop wij op basis van jou input
een uniek ontwerp uitwerken.
Maak je zeker niet druk over het drukwerk; ook daar drukken wij
de kosten. Enkel haarscherpe kwaliteit is voor ons acceptabel!
Wij hopen dat we elkaar snel mogen ontmoeten!
Getekend,
Arkitektus Digital Arts

Joris Peeters					Jens Meyssen
Art director					3D artist

www.arkitektus.be — 0472/61 04 14 — wolk@arkitektus.be

Kaartjes
Type I
―― US-formaat, liggend of staand
―― Recto/Verso - full color
―― 99mm x 210mm
―― zonder plooi (2 zijden)
50 stuks:
100 stuks:

€ 75,00 excl. btw
€ 100,00 excl. btw

+ ontwerpkosten: € 150,00 excl. btw
―― Incl. 2 correcties tijdens het ontwerpproces
―― Baby geboren op een zaterdag? Bel of sms de
geboortegegevens door en wij passen die dag
nog je kaartje aan; ook sturen wij het ontwerp
diezelfde dag nog naar onze printpartner.
―― Onze fotograaf kan na de geboorte indien
gewenst foto’s komen maken van de baby; supplement: €25,00 incl. gratis digitale kopie.

Type II
―― Carré
―― Recto/Verso - full color
―― 132mm x 132mm of 152mm x 152mm
―― zonder plooi (2 zijden)
50 stuks:
100 stuks:

€ 75,00 excl. btw
€ 100,00 excl. btw

+ ontwerpkosten: € 150,00 excl. btw
―― Incl. 2 correcties tijdens het ontwerpproces
―― Baby geboren op een zaterdag? Bel of sms de geboortegegevens door en wij passen die dag nog je
kaartje aan; ook sturen wij het ontwerp diezelfde
dag nog naar onze printpartner.
―― Onze fotograaf kan na de geboorte indien gewenst
foto’s komen maken van de baby; supplement:
€25,00 incl. gratis digitale kopie.

Kaartjes
Type III
―― US-formaat, liggend of staand
―― Recto/Verso - full color
―― 99mm x 210mm
―― met plooi (4 zijden)
50 stuks:
100 stuks:

€ 125,00 excl. btw
€ 150,00 excl. btw

+ ontwerpkosten: € 150,00 excl. btw
―― Incl. 2 correcties tijdens het ontwerpproces
―― Baby geboren op een zaterdag? Bel of sms de
geboortegegevens door en wij passen die dag
nog je kaartje aan; ook sturen wij het ontwerp
diezelfde dag nog naar onze printpartner.
―― Onze fotograaf kan na de geboorte indien
gewenst foto’s komen maken van de baby; supplement: €25,00 incl. gratis digitale kopie.

Type IV
―― Carré
―― Recto/Verso - full color
―― 132mm x 132mm of 152mm x 152mm
―― met plooi (4 zijden)
50 stuks:
100 stuks:

€ 125,00 excl. btw
€ 150,00 excl. btw

+ ontwerpkosten: € 150,00 excl. btw
―― Incl. 2 correcties tijdens het ontwerpproces
―― Baby geboren op een zaterdag? Bel of sms de
geboortegegevens door en wij passen die dag nog
je kaartje aan; ook sturen wij het ontwerp diezelfde
dag nog naar onze printpartner.
―― Onze fotograaf kan na de geboorte indien gewenst
foto’s komen maken van de baby; supplement:
€25,00 incl. gratis digitale kopie.

Type V
―― Wenskaart formaat, liggend of staand
―― Recto/Verso - full color
―― 148mm x 210mm
―― met plooi (4 zijden)
50 stuks:
100 stuks:

€ 125,00 excl. btw
€ 150,00 excl. btw

+ ontwerpkosten: € 150,00 excl. btw
―― Incl. 2 correcties tijdens het ontwerpproces
―― Baby geboren op een zaterdag? Bel of sms de
geboortegegevens door en wij passen die dag
nog je kaartje aan; ook sturen wij het ontwerp
diezelfde dag nog naar onze printpartner.
―― Onze fotograaf kan na de geboorte indien
gewenst foto’s komen maken van de baby; supplement: €25,00 incl. gratis digitale kopie.

Type VI
―― Flyertje A5 — 400gr karton
―― Recto/Verso - full color
―― 148mm x 210mm
―― zonder plooi
50 stuks:
100 stuks:

€ 75,00 excl. btw
€ 100,00 excl. btw

+ ontwerpkosten: € 150,00 excl. btw
―― Incl. 2 correcties tijdens het ontwerpproces
―― Baby geboren op een zaterdag? Bel of sms de
geboortegegevens door en wij passen die dag
nog je kaartje aan; ook sturen wij het ontwerp
diezelfde dag nog naar onze printpartner.
―― Onze fotograaf kan na de geboorte indien
gewenst foto’s komen maken van de baby; supplement: €25,00 incl. gratis digitale kopie.

Kaartjes
Type VII
―― Niet courante vorm
―― Recto/Verso - full color
―― max. 148mm x 210mm
―― zonder plooi
―― Vorm naar keuze, bv. dier, bloem, ...
50 stuks:
100 stuks:

€ 150,00 excl. btw
€ 175,00 excl. btw

+ ontwerpkosten: € 150,00 excl. btw
―― Incl. 2 correcties tijdens het ontwerpproces
―― Baby geboren op een zaterdag? Bel of sms de
geboortegegevens door en wij passen die dag
nog je kaartje aan; ook sturen wij het ontwerp
diezelfde dag nog naar onze printpartner.
―― Onze fotograaf kan na de geboorte indien gewenst foto’s komen maken van de baby;
supplement: €25,00 incl. gratis digitale kopie.

Type VIII
―― Niet courante vorm
―― Recto/Verso - full color
―― max. 297mm x 210mm
―― zonder plooi
―― Vorm naar keuze, bv. dier, bloem, ...
50 stuks:
100 stuks:

€ 175,00 excl. btw
€ 200,00 excl. btw

+ ontwerpkosten: € 150,00 excl. btw
―― Incl. 2 correcties tijdens het ontwerpproces
―― Baby geboren op een zaterdag? Bel of sms de
geboortegegevens door en wij passen die dag
nog je kaartje aan; ook sturen wij het ontwerp
diezelfde dag nog naar onze printpartner.
―― Onze fotograaf kan na de geboorte indien gewenst foto’s komen maken van de baby;
supplement: €25,00 incl. gratis digitale kopie.

Enveloppen
Voor alle kaartjes bieden wij ook
enveloppen aan!
―― Een brede waaier aan kleuren
―― Mat, glans, recyclage, structuur, ...
―― Leverbaar voor de geboorte zodat de
nodige voorbereidingen al getroffen
kunnen worden
50 stuks:
100 stuks:

€ 150,00 excl. btw
€ 175,00 excl. btw

―― Enveloppen zijn af te halen bij Lorre&Florre te
Lommel, wij versturen een mailtje om te bevestigen dat de enveloppen afgehaald kunnen
worden

Ontwerp of afwerking op maat?
Neem vandaag nog contact met ons op om alle mogelijkheden te bespreken! Ook
qua afwerking zijn er ontelbaar veel mogelijkheden.
Heb je graag een gouden accent op je kaartje? Dat kan dus ook!
Een andere afmeting? Of wil je uit de band springen en A2 affiche kaarten laten
maken? Alles kan en alles mag!
Wij staan steeds klaar om je te adviseren en te begeleiden, maak je dus niet druk.
Tot snel!

Kleinere lettertjes
MAAR ZEKER BELANGRIJK!

Elke klant ontvangt van ons een vrijblijvende offerte. Opdrachten worden bevestigd door
deze offerte ondertekend aan ons terug te bezorgen.
—
Het offertebedrag zal, afhankelijk van eventuele extra supplementen, ook het uiteindelijke
factuurbedrag zijn. Wij willen jullie verbazen met onze ontwerpen, niet met onaangekondigde
kosten.
—
Na het voltooien van het ontwerp vragen we een voorschot van 50% van het offertebedrag.
Het resterende bedrag vragen we te voldoen binnen 7 dagen na het afleveren van de kaartjes.
—
Wij ontwerpen op werkdagen de kaartjes. Geboortekaartjes van babytjes die in het weekend worden geboren worden ook in het weekend aangepast zodat we deze ten laatste op
maandagavond kunnen uitleveren. Wij starten niet met een nieuwe opdracht in het weekend.
—
De aantallen en afmetingen in de infobrochure zijn richtlijnen, aangepaste offertes kunnen
steeds, kosteloos, bezorgd worden. De infobrochure is digitaal als PDF te raadplegen op:
www.arkitektus.be/ArkitektusKaartjes.pdf
—
De aantallen mogen nog tot net voor het drukken start gewijzigd worden. Minimum aantal:
50 kaartjes. Enveloppen zijn optioneel te verkrijgen vraag ze tijdig aan!
—
Wij vragen een “goed voor druk” alvorens in productie te gaan, na het geven van deze toestemming tot laten drukken zijn we niet meer verantwoordelijk voor eventueel foutieve
gegevens op het kaartje. Kijk de ontwerpen steeds goed na!
—
Indien we een kaartje publiceren in onze online portfolio vergewissen we er ons van steeds
contactgegevens (adres, telefoonnummers, ...) te verwijderen of onleesbaar te maken.
—
Aanvullende voorwaarden van Arkitektus Digital Arts kan u terug vinden op:
www.arkitektus.be/voorwaarden/
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