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De Computerdienst kan u ook van dienst zijn met uw logo, huisstijl en drukwerk.

Wij weten hoe belangrijk het is om een professioneel visitekaartje te overhandigen 

aan uw zakelijke relaties en zorgen ervoor dat u dit met trots kunt doen.

Ook de opmaak van fl yers kunnen wij voor u verzorgen, of het nu gaat om een actie

of om uw naamsbekendheid een boost te geven, huis-aan-huis of om aan uw doel-

groep uit te delen; bij ons bent u aan het juiste adres!

Wij begeleiden samen met u uw drukwerk via diverse internetaanbieders. Daarbij 

wordt nauw gelet op de meest marktconforme prijzen en aanbiedingen.

Uw bedrijfs- of productnaam: uw logo of beeldmerk

Logo’s of beeldmerken zijn vaak opgebouwd uit pixels (rasters). In de grafi sche 

sector wordt gewerkt met vectorsoftware (wiskundige opbouw in lijnen). 

Het voordeel is, dat vectorbestanden zonder kwaliteitsverlies vergroot en verkleind 

kunnen worden en simpelweg in tekst, kleur en verhoudingen zijn aan te passen.

Vectorbestanden worden gebruikt voor drukwerk, belettering, confectiekleding, 

standbouw, gevelreclame ... 

Vectoriseren (of digitaliseren) van logomateriaal is een hoogstandje, maar geeft u

vele voordelen. U beschikt over een digitaal bestand voor meerdere uitingen. 

Uw product 
onder 

de aandacht 
brengen

De Computerdienst is computerbegeleiding in de breedste zin van het woord. 

Gaat het nu om het leren gebruiken van uw computer of heeft uw computer het 

begeven en moet deze gerepareerd worden? Wij verzorgen het voor u!

Geschikt voor confectie, belettering, gevelreclame. Geschikt voor internet/website. Geschikt voor Full Color drukwerk. 



Flyers worden standaard dubbelzijdig in Full Color gedrukt. Enkelzijdige flyers 

hebben dezelfde prijs. De meest gangbare formaten zijn: A4, A5 en A6.

Flyer formaat A4  liggend - 297 x 210 mm - Enkelzijdig Full Color gedrukt.

Flyer formaat A5  liggend - 210 x 148 mm - Enkelzijdig Full Color gedrukt.
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De meest handzame flyer is de US, dubbelzijdig in Full Color gedrukt.

Uit de praktijkervaring blijkt, dat zowel klanten als doelgroep dit formaat 

als prettig ervaren!  

Flyer formaat A6  liggend - 148 x 105 mm - Enkelzijdig Full Color gedrukt.

Flyer formaat US - 210 x 98 mm - Dubbelzijdig Full Color gedrukt.
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Visitekaartjes en briefpapier vormen de belangrijkste huisstijldragers 

van uw bedrijf. Een consistente presentatie, vaak de eerste kennismaking 

voor klanten en belangrijk voor uw uitstraling.  

Briefpapier 
Formaat A4 - 210 x 297 mm
Enkelzijdig Full Color gedrukt.

Visitekaartje
Formaat 55 x 85 mm
Dubbelzijdig Full Color gedrukt.
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Een visitekaartje is - samen met de gever ervan - de eerste indruk. Visitekaart-

jes worden zowel enkelzijdig als dubbelzijdig bedrukt. De gebruikte papiersoort 

is meestal 250 t/m 300 grams. Formaat 85 x 55 mm - Full Color.
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Een logo vormt de betekenis die kenmerkend is voor uw bedrijf. Het teken waar 

uw organisatie aan wordt herkend. Daarbij spelen kleurgebruik en lettertypes 

een karakeristieke rol in uw product en huisstijl.
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Onze tarieven:

U heeft een logo, maar voldoet niet aan de grafische specificaties.

Wij digitaliseren uw logo naar de meest gangbare toepassingen.

Digitaliseren logo 75 euro

U heeft geen logo en wilt graag een voor uw bedrijf passend ontwerp.

Dan gaan wij, samen met u, aan de slag voor het beste resultaat. 

U ontvangt een logo voor professioneel gebruik in alle bestandstypes, 

voor elke denkbare toepassing, inclusief eigendomsrecht.

Nieuw logo 125 euro

U wilt een visitekaartje waarop de meest belangrijke contactgegevens 

staan vermeld. Met aansluitend briefpapier vormen zij gezamenlijk de belangrijk-

ste huisstijldragers van uw bedrijf. Ook dan bent u bij ons aan het juiste adres! 

Visitekaartje 75 euro  per naamstelling.

Briefpapier 50 euro

U wilt een flyer waarop reclame of neutrale informatie voor algemeen publiek 

of een specifieke doelgroep is weergegeven. 

Dit kan in verschillende formaten: A4, A5, A6 of US.

Flyer 175 euro

Wij zorgen 
dat u 

weer bij 
bent!

Bovenstaande prijzen zijn gebaseerd op door klant geleverde tekst- en beeldmateriaal
geschikt voor digitaal drukwerk. Voor het gebruik van door ons geleverd beeldmateriaal worden 
extra kosten berekend. Genoemde prijzen zijn exclusief BTW.


