
 TARIEVENOVERZICHT 
 
ID Industriële Druktechnieken B. V. is een gespecialiseerd bedrijf dat zich bezighoudt met het 
bedrukken van een grote reeks van producten. Deze producten worden ter bedrukking aangeboden 
door de opdrachtgever en niet door ons geleverd. Tot onze regelmatige opdrachtgevers behoren 
sportkleding importeurs, kunststofverwerkende bedrijven en vele grote en kleine 
relatiegeschenkenbedrijven. 
 
Voor het bedrukken van deze producten wordt gebruik gemaakt van de volgende druktechnieken:  
 
Tampondruk, geschikt voor het bedrukken van kleinere voorwerpen, waarbij de vorm van het 
product niet erg belangrijk is. Zo kan gedrukt worden op b.v. golfballen, pennen, veiligheidshelmen, en 
allerhande overeenkomende producten. 
 
Zeefdruk, geschikt voor het bedrukken van textiele producten, zoals kleding, paraplu’s, tassen e.d. 
Bovendien leent zeefdruk zich voor het bedrukken van grotere voorwerpen mits deze vlak zijn. 
 
Transferdruk, vooral geschikt voor meerkleurendruk op kleding. 
 
Etsen, uitsluitend geschikt voor kleine onbewerkte metalen producten zoals pennen, gespen, 
sleutelhangers e.d. 
 
Hierna volgt een overzicht van de belangrijkste door ons gehanteerde tarieven en 
leveringsvoorwaarden. De aard van het door ons te verrichten drukwerk brengt met zich mee dat 
vele factoren de drukkosten in positieve of negatieve zin kunnen beïnvloeden. De genoemde tarieven 
dienen dan ook steeds te worden gezien als een vrijblijvende offerte. 
 
Voor de verschillende druktechnieken zijn aparte tarievenoverzichten bijgesloten. 
 
 
 
 
 
 

 

 



      

ALGEMENE VOORWAARDEN 
 
 

INDIENEN ORDER 

Wij kunnen uitsluitend schriftelijke orders in behandeling nemen. Wij verzoeken u in uw order alle 
gegevens te vermelden die het ons mogelijk maken uw order uit te voeren, zoals: product, aantal, druktekst 
en drukkleur, positie van de bedrukking e.d. 
 

VOORKOSTEN / BESTANDEN 

Voor alle genoemde technieken gelden afzonderlijke instelkosten (zie tarievenoverzichten). 
 
Indien opgemaakte vector-bestanden (b.v. Adobe Illustrator) worden aangeleverd, kunnen  
deze zonder verdere kosten worden verwerkt. Indien in het bestand kleine wijzigingen moeten 
worden aangebracht, dan bedragen de kosten hiervan �  € 15.-. 
 
Andere bestanden (b.v. jpg, tiff, etc) kunnen door ons niet zonder extra kosten worden verwerkt. 
De kosten worden berekend naar de benodigde tijd. 
 
Filmkosten worden niet afzonderlijk berekend, maar vormen een deel van de instelkosten. 
 
Bestanden kunnen worden aangeleverd per e-mail, cd-rom, dvd of usb-stick. 
Ons E-mailadres is: drukkerij.idee@wxs.nl. 
 

MAILPROEF 

Op verzoek kunnen wij u een voorbeeld van de bedrukking mailen. 
De kosten hiervan bedragen € 5.-. 
Wij maken geen plaatjes van op het product geplaatste bedrukkingen. 
 

OFFERTES 

Dit tarievenoverzicht wordt door ons gezien als uw offerte. Indien u sterk afwijkende artikelen wilt laten 
bedrukken of  grote hoeveelheden, is het wellicht wenselijk ons om een offerte te vragen. Wij kunnen 
echter uitsluitend een offerte uitbrengen, indien wij een monster van het te bedrukken product in ons bezit 
hebben. Alle offertes zijn eenmalig, tenzij anders is overeengekomen. 
 

HERHALINGSORDERS 

Herhalingsorders kunnen door ons uitsluitend als zodanig worden behandeld, wanneer bij het verstrekken 
van de herhalingsorder de specificatie van de vorige order wordt meegezonden of ons 
specificatienummer wordt vermeld. Hernieuwde vermelding van drukplaats en drukkleur is noodzakelijk. 
Een verwijzing zoals “drukken als de vorige keer” is voor ons absoluut onvoldoende. 
 

DRUKKLEUR 

Gewenste drukkleur dient te worden aangegeven door opgave van een PMS, RAL of HKS-nummer of door 
een meegezonden kleurstaal. Wij zullen de verlangde kleur steeds zo dicht mogelijk benaderen. Wij kunnen 
echter geen volledig overeenstemmen garanderen, en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor geringe 
kleurafwijkingen. 



 
VOOR- EN NABEHANDELING 

Wanneer artikelen moeten worden ontvet, ontdaan van beschermfolie, schoongemaakt of bevlamd, dan 
zullen de kosten van deze behandeling aan u worden berekend. 
De kosten zijn afhankelijk van het aantal te bedrukken producten en de aard van de behandeling en 
bedragen gemiddeld € 0,07 per artikel. 

 
LEVERING 

 
Levertijd  
In de regel bedraagt de levertijd 10 werkdagen na ontvangst van de complete order, en 5 dagen na 
goedkeuring van faxproef of proefdruk. Bij grote aantallen of zeer gecompliceerde bedrukkingen moet met 
een langere levertijd rekening worden gehouden. Wanneer levering binnen 5 werkdagen wordt verlangd, en 
wij aan deze wens tegemoet kunnen komen, kan een spoedtoeslag van € 35,- worden berekend. 
Indien de order gereed is, ontvangt u hiervan per fax bericht. 
 
Aanlevering  
Goederen kunnen rechtstreeks door uw leverancier bij ons worden afgeleverd. Wij nemen echter geen 
verantwoordelijkheid voor manco’s of beschadigingen. Wij verzoeken u geen deelleveringen te zenden 
tenzij deze direct als deellevering gedrukt moeten worden. 
 
Aflevering  
Levering is niet franco. De kosten van verzending zullen aan u worden doorberekend. Wij maken voor 
verzending gebruik van een vaste vervoerder.  
Indien van een transporteur van uw keuze gebruik gemaakt moet worden, dan dient u deze zelf in te 
schakelen en ons de benodigde papieren, zoals vrachtbrief, pakbon e.d. te zenden. In zulke gevallen 
behouden wij ons het recht voor om bij grotere zendingen een bedrag voor verzendklaar maken te 
berekenen. 
Zodra de goederen de drukkerij verlaten hebben, kunnen wij hiervoor geen verantwoordelijkheid nemen. 
Desgewenst kunnen wij de goederen rechtstreeks naar uw klant verzenden. U ontvangt van ons bericht van 
verzending.  
 
Aansprakelijkheid 
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaan is door te late levering, ook niet wanneer 
de late levering het gevolg is van een eerder door ons gemaakte fout. 
Gevolgschade wordt nooit vergoed. 

 
HECHTING 

Wij zullen steeds de naar ons weten best hechtende inkten gebruiken. Door de grote verscheidenheid van 
de aangeboden (kunst) stoffen, en de vaak van partij tot partij wisselende samenstelling van die stoffen, 
kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de hechting van de bedrukking. Wij raden u aan om in 
geval van twijfel door ons een drukmonster te laten vervaardigen en zelf  te testen. Metaal is niet goed 
hechtend te bedrukken; soms is etsen een alternatief. 
Rubber, foam, soft feel-producten, glas, aardewerk zijn niet of slecht te bedrukken.  



 
FILMS, CLICHÉS EN BESTANDEN 

Door ons vervaardigde films en clichés blijven gedurende 3 jaar bewaard voor eventuele 
herhalingsopdrachten, en blijven ons eigendom. De door ons vervaardigde grafische bestanden worden 
door ons beschouwd als onderdeel van het drukproces en worden dan ook niet door ons afgestaan of 
doorgestuurd.  
Door de klant aangeleverde films en/of ander lay-out materiaal worden uitsluitend retour gezonden indien 
dit in de opdracht is gevraagd.  
 

UITVAL  

Het bedrukken geschiedt geheel handmatig. Een (zeer) klein uitval percentage kan dan ook voorkomen. Wij 
vergoeden de tijdens het drukproces verloren gegane goederen niet. Goederen die door grove nalatigheid 
onzerzijds verloren zijn gegaan worden wel vergoed. 
 

RECLAMES 

Wij dienen in de gelegenheid gesteld te worden door ons gemaakte fouten te herstellen. Klachten moeten 
binnen 5 dagen na aflevering van de goederen gemaakt zijn; de goederen dienen binnen 7 dagen in ons bezit 
te zijn. Alleen wanneer aan deze voorwaarde is voldaan, en wij niet tot herstel van de gemaakte fout in staat 
zijn, worden de goederen vergoed. Gevolgschade wordt door ons nooit vergoed. 
 

VERZEKERING 

De ons ter bedrukking aangeboden goederen dienen door de opdrachtgever zelf te worden 
verzekerd tegen verloren gaan door brand, inbraak of anderszins. 
 

OVERIGE 

Voor zover van toepassing en met uitzondering of aanvulling van het hierboven gestelde, geschieden alle 
leveringen overeenkomstig de voorwaarden voor de Grafische Industrie, gedeponeerd ter Griffie van de 
Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. 
 
Met het verschijnen van deze druktarieven vervallen de voorgaande uitgaven of prijsafspraken. 
 
Door de klant gestelde inkoopvoorwaarden zijn altijd ondergeschikt aan onze voorwaarden. 
 
 
 
Uitgave mei 2008



TARIEVENOVERZICHT TAMPONDRUK  

 
ALGEMEEN 

Tampondruk is een druktechniek die het mogelijk maakt op allerlei oppervlakten een bedrukking aan te 
brengen. Het oppervlak hoeft niet vlak te zijn en mag zelfs iets verdiept gelegen zijn; zelfs op een rond 
voorwerp kan een druk worden aangebracht. Full colour bedrukking is niet mogelijk. 
 

Maximale afmetingen: 

Het maximale drukvlak op vlakke voorwerpen is 100 x 50 mm, of een diameter van  
60 mm. Op ronde voorwerpen hangt het drukformaat af van de ronding en het formaat van het artikel. Op 
een pen is de maximale drukhoogte ca. 7 mm, op een golfbal 30 mm. 
 

Kleurdekking: 

De inktlaag is bij tampondruk vrij dun, daarom is het niet mogelijk heldere kleuren, zoals geel, oranje of 
rood op een donkere of transparante ondergrond dekkend te drukken. Om toch een goed resultaat te 
verkrijgen zal dubbel worden gedrukt. De meerkosten hiervan zijn 50% van de drukkosten. Voor 
drukaantallen tot 500 zullen wij deze dubbele bedrukking indien nodig aanbrengen zonder voorafgaand 
overleg.  
 

INSTELKOSTEN  

Hierin zijn begrepen de vervaardiging van film, cliché, kleur mengen en machine-instelling. 
 
nieuwe order         € 40,- (per kleur)  
herhalingsorder          € 30,- (per kleur) 
 
verschillende artikelen zelfde cliché, zelfde drukkleur  € 15,-  per artikel   
kleurwissel (zelfde cliché, zelfde artikel)    € 15,- 
 
 

DRUKMONSTER 

Ter beoordeling van de drukkwaliteit en de hechting kunnen wij een proefdruk vervaardigen. De kosten 
hiervan bedragen: 
 
een kleurendruk       € 30,- 
 
twee kleurendruk       € 45,- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DRUKKOSTEN 

De hierna volgende drukkosten gelden voor kleine, handzame artikelen b.v pen, calculator, usb-stick e.d. 
Voor lastig gevormde en/of grote artikelen hanteren wij afwijkende prijzen. Enige voorbeelden van deze 
afwijkende prijzen vindt u aan het eind van dit tarievenoverzicht. In geval van twijfel kunt u ons om een 
offerte vragen. 
Gestaffelde kosten per kleur c.q. drukplaats  
 
tot 100     € 0,30 
 
100 –  500     € 0,20 
 
500 – 1500     € 0,15 
 
1500 en meer     € 0,12 
 
 

UIT/INPAKKOSTEN 

De kosten van het uit- en inpakken zijn afhankelijk van de verpakkingswijze van het product.  
 
eenvoudig doosje    € 0,10 
 
doosje met binnenverpakking  € 0,20   
 
zakje (niet retour)    € 0,05 
 
penzakje     € 0,03  
 
Wij behouden ons het recht voor hogere kosten te berekenen bij gecompliceerde 
verpakkingen.  
 

Handling 
In sommige gevallen zullen voor bulk aangeleverde goederen kosten voor handling worden berekend, 
afhankelijk van de verpakkingswijze van de artikelen. 
 

ENIGE AFWIJKENDE PRIJZEN 

 
veiligheidshelm (max. 2 kleurendruk) € 0,60 (per kleur)  
 
voetbal (max. 1 kleur)   € 0,50 per vlak (oppompen € 0.20) 
 
A4 map (zonder rits)    € 0,30 
 
documentenmap (met rits)   € 0,50 
 
bidon      € 0,30 
 
thermoskan/fles    € 0,50 
 
 



TARIEVENOVERZICHT ETSEN 
 
 

ALGEMEEN 

Uitsluitend stalen, verchroomde, of nikkelen voorwerpen kunnen worden geëtst. Deze mogen niet gelakt 
zijn of op een andere wijze van een coating  zijn voorzien. Behalve op pennen is het niet mogelijk om op 
ronde voorwerpen te etsen. De maximale drukformaten zijn: voor pennen 7 x 40 mm en voor vlakke 
voorwerpen 20 x 50 mm.  
 

INSTELKOSTEN 

Hierin zijn begrepen de vervaardiging van film, sjabloon en machine-instelling.  
 
nieuwe order     € 75.- 
 
herhalingsorder    € 50.- 
 

ETSKOSTEN 

Etskosten verschillen per product; enige voorbeelden volgen hieronder: 
 
pen      € 0,50 
 
gesp      € 0,60 
 
multitool/zakmes    € 0,75 
 
sleutelhanger     € 0,60 
 
 

UIT/INPAKKOSTEN 

De kosten van het uit- en inpakken zijn afhankelijk van de verpakkingswijze van het product.  
 
eenvoudig doosje    € 0,10 
 
doosje met binnenverpakking  € 0,20   
 
zakje (niet retour)    € 0,05 
 
penzakje     € 0,03 
 
We behouden ons het recht voor hogere kosten te berekenen bij gecompliceerde 
verpakkingen. 
 
  
 
 
 
 



TARIEVENOVERZICHT TRANSFERDRUK 
 

 
ALGEMEEN 

Transferdruk kan gebruikt worden bij meerkleurendruk om kosten te besparen, of om een betere kwaliteit 
te bereiken; vooral aanbevolen voor het bedrukken van felgekleurde kleding met witte of lichte 
drukkleuren.  
 

INSTELKOSTEN  

In de instelkosten zijn begrepen de vervaardiging van film, zeef, kleurmengen en machine-instelling.  
 
nieuwe order       € 45,- (per kleur)  
herhalingsorder     € 35,- (per kleur) 
 
kleurwissel      € 20,-  
inktwissel      € 20,-  
 

DRUKKOSTEN  

Drukformaat     
 
10 x 15 cm      € 0,30    
iedere volgende kleur     -   0,15     
 
15 x 23 cm       -  0,50     
iedere volgende kleur     -  0,25    
 
23 x  33 cm      -  1,00       
iedere volgende kleur     -  0,40     

 
AANBRENGEN TRANSFER 

De kosten van het aanbrengen komen overeen met de kosten van een één-kleuren zeefdruk. Zie hiervoor 
het tarievenoverzicht zeefdruk. Voor paraplu’s geldt een afwijkend tarief van € 1,- 
 
Inrichtingskosten tranferpers    € 20,-  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



TARIEVENOVERZICHT ZEEFDRUK 
 

 

ALGEMEEN 

Zeefdruk is zeer geschikt voor het bedrukken van grotere producten, indien vlak, en voor het bedrukken 
van textiele producten zoals kleding, tassen, paraplu’s e.d. 
Door het sterk gevarieerde aanbod van te bedrukken producten is het niet mogelijk een volledig 
tarievenoverzicht te geven. Hieronder volgen dan ook slechts de drukkosten voor de meest voorkomende 
producten. 
 

INSTELKOSTEN  

In de instelkosten zijn begrepen de vervaardiging van film, zeef, kleur mengen en machine-instelling.  
 
nieuwe order         € 45,- (per kleur)  
herhalingsorder       € 35,- (per kleur) 
 
kleurwissel (zelfde product, zelfde bedrukking)   € 20,- 
productwissel (zelfde bedrukking, ander product)   € 15,- 
inktwissel (zelfde bedrukking op verschillende materialen)  € 20,-  
 

DRUKMONSTER 

Ter beoordeling van de drukkwaliteit en de hechting kunnen wij een drukproef vervaardigen. De kosten 
hiervan bedragen:  
 
één-kleurendruk    € 35,- 
 
twee-kleurendruk    € 50,- 
 
 

DRUKKOSTEN    tot 100  100 – 500  500 en meer 

 
T-shirt (plano teruggeleverd)   € 0,70   € 0,65   € 0,60 
iedere volgende kleur     -  0,50    -  0,50    -  0,50 
 
sweater, polo, rugbyshirt, sportshirt  -  0,85   -  0,80   -  0,75 
iedere volgende kleur    -  0,50   -  0,50   -  0,50 
 
veiligheidsvest     -  0,75   -  0,75   -  0,70 
iedere volgende kleur    -  0,50   -  0,50   -  0,50 
 
fleece-trui     -  1,00   -  1,00   -  1,00 
iedere volgende kleur    -  1,00   -  1,00   -  1,00 
 
jack (b.v windbreaker, college jack,  -  1,25   -  1,25   -  1,25 
trainingsjack) 
iedere volgende kleur    -  0,75      -  0,75     -  0,75 
 
 
 



DRUKKOSTEN    tot 100  100 – 500  500 en meer 

 
 
winterjack,  bodywarmer, 
doorwerkjas, parka    € 2,00   € 2,00   € 2,00 
iedere volgende kleur    -  1,50   -  1,50   -  1,50 
 
overall      -  2,00   -  2,00   -  2,00 
iedere volgende kleur    -  1,00   -  1,00   -  1,00 
 
overhemd     -  1,50   -  1,50   -  1,50 
iedere volgende kleur    -  0,50   -  0,50   -  0,50 
 
tas, rugzak, sporttas, citybag   -  0,90   -  0,90   -  0,90 
iedere volgende kleur    -  0,65   -  0,65   -  0,65 
 
schoudertas, conferentietas, 
laptoptas     -  0,75   -  0,75   -  0,75 
iedere volgende kleur    -  0,75   -  0,75   -  0,75 
 
trolley, teamtas (met wieltjes)  -  2,00   -  2,00   -  2,00 
iedere volgende kleur    -  1,00   -  1,00   -  1,00 
   
rugzakje (promotie), draagtasje,   
heuptasje, A4 map, documententas  -  0,60   -  0,50   -  0,45   
iedere volgende kleur    -  0,60   -  0,50   -  0,45  
   
cd etui, liniaal, lanyard,    
nylon portefeuille, e.d.   -  0,40   -  0,35   -  0,35 
iedere volgende kleur    -  0,40   -  0,35   -  0,35 
 
pet, cap     -  0,50   -  0,45   -  0,40 
meerkleuren druk via transfers  
 
opvouwbare paraplu     -  0,75   -  0,75   -  0,75 
iedere volgende kleur    -  0,50   -  0,50   -  0,50  
retour in hoesje € 0,30 
 
paraplu     -  0,60   -  0,60   -  0,60 
iedere volgende kleur    -  0,50   -  0,50   -  0,50 
iedere volgende baan, zelfde bedrukking  
in één kleur     -  0,30   -  0,30   -  0,30 
 
 
 

HANDLING 

Op uw verzoek kunnen bedrukte producten per stuk worden verpakt in plastic. De kosten hiervan 
bedragen € 0,20. (incl. zakje) 
Voor per stuk verpakte niet textiele producten worden uit- en inpakkosten berekend afhankelijk van de 
verpakkingswijze (zie tarievenoverzicht tampondruk). 




