
 

Prijslijst Grote Bedrukte Ballonnen de Ballonnerie 2015 

Formaat Q16 55cm 

 Vanaf 50 stuks     Q16 55 cm  € 53,50  per 50 

 Vanaf 100 stuks    Q16 55 cm  € 96,30  per 100 

 Vanaf 500 stuks    Q16 55 cm  € 410,00  per 500 

 Vanaf 1000 stuks    Q16 55 cm  € 695,00  per 1000 

 Meerprijs metallic ballonnen     € 3,00   per 50 stuks 

Formaat G200 75cm 

 Vanaf 10 stuks G00    75 cm   € 5,50   per stuk 

 Vanaf 50 stuks G 200    75 cm   € 4,50   per stuk 

 Vanaf 100 stuks G200    75 cm   € 4,00   per stuk 

 Vanaf 500 stuks G200    75 cm   € 3,50   per stuk 

 Vanaf 1000 stuks G200    75 cm   € 3,00   per stuk 

Formaat Q300 100cm 

 Vanaf 10 stuks Q300    100 cm   € 9,00   per stuk 

 Vanaf 50 stuks Q300    100 cm   € 8,00   per stuk 

 Vanaf 100 stuks Q300    100 cm   € 7,00   per stuk 

 Vanaf 500 stuks Q300    100 cm   € 6,00   per stuk 

 

Meerprijs Metallic ballonnen: € 1,00 per stuk extra 

Clichékosten € 45,00 per kant per kleur 

Bedrukken 2e zijde € 0,75 per stuk extra, 2e kant ander logo € 1,75 per stuk extra. 

Meerprijs metallic opdruk: € 1,00 per stuk per kant extra 

2 kleurendruk B350 (geen sluitwerk) 

 

10 Ballon B 350 110 cm € 19,50 per stuk 

50 Ballon B 350 110 cm € 15,50 per stuk 

100 Ballon B 350 110 cm € 12,50 per stuk 

500 Ballon B 350 110 cm € 9,50 per stuk 

Clichékosten € 90,00 per kant per kleur 

Bedrukken 2e zijde € 2,50 per stuk extra 

Meerprijs Metallic ballonnen: € 2,00 per stuk extra.  

Meerprijs metallic opdruk: € 1,50 per stuk per kant extra 



 

 

Formaat Q4 ft 120cm 

 Vanaf 10 stuks      Q4ft 120 cm   € 65,00 per stuk 

 Vanaf 20 stuks      Q4 ft 120 cm   € 56,00 per stuk 

 Vanaf 50 stuks      Q4 ft 120 cm   € 50,00 per stuk 

 Vanaf 100 stuks     Q4 ft 120 cm   € 47,50 per stuk 

 

 

Formaat Q5,5 170cm 

 Vanaf 10 stuks      Q5,5 ft 170 cm   € 80,00 per stuk 

 Vanaf 20 stuks      Q5,5 ft 170 cm   € 70,00 per stuk 

 Vanaf 50 stuks      Q5,5 ft 170 cm   € 65,00 per stuk 

 

 

Clichékosten € 140,00 per kant per kleur 

Bedrukken 2e zijde € 10,00 per stuk extra 

De druk van deze ballonnen is van zeer goede kwaliteit . 

Het is met deze druk veel beter mogelijk om zeer fijne lijnen en rasters te drukken. 

BELANGRIJK !! 

Voor het maken van een goed cliché is een duidelijk voorbeeld nodig. 

Het beste is een zwart-wit voorbeeld met strakke lijnen (laserprint kwaliteit) 

Ook kunt u het aanleveren als digitaal bestand via E-mail of disk. 

Dit moet dan een Illustrator EPS zijn. 

Ballonkleuren: Buiten de standaard kleuren kunt u nog kiezen uit diverse transparant kleuren. 

Ook hebben wij een groot assortiment metallic kleuren tegen een meerprijs. 

 

 

 

 

 

Alle bovenstaande prijzen zijn excl. btw. en verzendkosten. KvK te Amsterdam onder nr. 33201192 

Op al onze transacties zijn onze Algemene verkoopvoorwaarden 3243 van toepassing. 

Betalingscondities: Uitsluitend contant of onder rembours, tenzij anders overeen gekomen. 


