
Horselstraat 6
6361 HC Nuth

045 5778 772

info@mycopy.nl

www.mycopy.nl

Prijslijst 2022

www.mycopy.nl



zwart-wit afdrukken

kleur afdrukken

Standaard worden onze afdrukken 
gemaakt op de Ricoh Pro C7200sx 

op 80 grams FSC keur wit papier.

Wij tellen  € 2,50 startkosten.

 A4 enkel A4 dubbel A3 enkel A3 dubbel
1-10 0,25 0,35 0,35 0,50
10-50 0,10 0,15 0,15 0,25
50-250 0,09 0,13 0,14 0,20
250-1000 0,08 0,11 0,12 0,16
1000-2000 0,07 0,09 0,10 0,14
2000-5000 0,06 0,08 0,09 0,12
>5000 0,05 0,07 0,08 0,11

 A4 enkel A4 dubbel A3 enkel A3 dubbel
1-10 0,60 1,00 0,90 1,50
10-50 0,50 0,95 0,75 1,45
50-100 0,45 0,85 0,70 1,25
100-250 0,35 0,65 0,55 0,95
250-500   0,25 0,50 0,45 0,70
>500 op aanvraag

Formaat 33 x >46 cm = dubbele afdrukprijs A3

Op onze Ricoh hebben we een 5e tonerstation voor witte toner (bv. op zwart papier) of 
voor een gehele of gedeeltelijke glanslaag.  Startkosten voor wit of gloss : 15,=

Boven op de normale afdrukprijs komt per zijde een toeslag van 0,25/A4 of 0,50/A3.

witte toner of (gedeeltelijke)glanslaag



 enkelzijdig dubbelzijdig dubbel-ril  

50 15,00 20,00 40,00  
100 20,00 25,00 50,00 
200 30,00 35,00 70,00
250 35,00 40,00 80,00

visitekaartjes

Kunststof 255 grs  1,00 Stickerpapier Fasson:                            0,50
Kunststof 360 grs  1,50 Etiketten PE/vinyl/transparant  1,75
Metallic papier 250 grs:  1,00 MagneCote (magnetisch)  1,85
Invercote Creato 240/300 grs: 0,25  Kalkpapier:   1,00 
Structuur papier 250/300 grs 1,00 Kraft papier 140 grs.  0,25
Sheets (transparant)A4:  0,50 Kraft papier 290 grs.  0,50
500 vel = 250 sets 2-voud 35,00 Tabbladen (set van 10) 3,00
500 vel = 167 sets 3-voud 35,00 
Alle toeslagen zijn voor A4.  Voor A3 telt de toeslag van A4 dubbel.

toeslag afwijkend papier
  80 g 120 g 160 g 240 g 320 g
Gekleurd papier 0,04 0,06 0,08 0,15 - - 
zwart papier 0,08 - - 0,60 0,70  
 100 g 120 g 160 g 250 g 300 g 350 g
Colotech+ A4 0,04 0,05 0,07 0,10 0,15 0,20
  115 g 150 g 200 g 250 g 300 g 350g
Gloss/Silk MC A4 0,05 0,06 0,10 0,12 0,15 0,20
330 x 700 mm 0,15 0,20 0,25 0,30

Uw visitekaartjes worden standaard full-colour 
afgedrukt op 300 grams natuurkarton.
Voor afwijkende papiersoorten geldt een toeslag.
De mogelijkheid bestaat kaartjes te laten drukken met 
exclusieve veredeling. Vraag ons naar de mogelijkheden!

 enkelzijdig dubbelzijdig dubbel-ril  

300 40,00  50,00 90,00 
400 45,00 60,00 110,00 
500 50,00 70,00 140,00 
1000 85,00  115,00 220,00



afwerking
Nieten, per nietje 0,05 
Automatisch vouwen en nieten 0,10
Vouwen, nieten en nasnijden 0,25
Vouwen, ringnieten en nasnijden 0,50
Snijden (per pak per snede) 0,75
Rillen (per ril) 0,10
Instelkosten rillen 5,00

bloks lijmen
 bloks bedrukt blanco
 lijmen schutblad schutblad
1-10 1,50 1,00 0,50
11-25 1,25 1,00 0,50
>25 1,00 1,00 0,50

automatisch gaten boren: 
2 of 4 gaten boren (per pak) 2,00
Handmatig gaten boren (per pak) 2,50
Instelkosten handmatig boren 5,00
Vouwen 1-slag of 2-slagen  0,02
Instelkosten vouwen 5,00
Rondhoeken (per 100) 5,00

Consumptiebonnen
Wij hebben voorgesperforeerde A4 vellen 
die full-colour gedrukt kunnen worden.

Er zijn 3 varianten:
Versie A: 10 hele bonnen
Versie B: 8 hele bonnen en 4 halve bonnen
Versie C: 6 hele bonnen en 8 halve bonnen A B C

 A/B A/B C C 
 enkelzijdig dubbelzijdig enkelzijdig dubbelzijdig
40      kaarten 16,00 20,00 25,00 29,00
100    kaarten 30,00 40,00 45,00 55,00
250    kaarten 65,00 90,00 95,00 120,00
500    kaarten 110,00 150,00 165,00 205,00
1000  kaarten 190,00 250,00 295,00 355,00

40 kaarten = 400 bonnen
100 kaarten = 1000 bonnen etc.
Een digitaal stramien is op aanvraag beschikbaar.



technische tekeningen
Standaard worden onze bouwtekeningen gemaakt op 
80 grams papier. Onze standaard rolbreedte is 841 mm.
De maximale rolbreedte is 914 mm.
TYVEK. 
Tyvek is 90 grams kunststof (water- en scheurvast)
en kan goed gevouwen worden.
 A0+ A0 A1 A2
afdrukken zwart/wit 5,50 4,50 3,50 2,50
afdrukken kleur  8,50 6,50 4,90 3,80

kopieëren zwart/wit 8,25 5,85 4,60 3,40
Kopieëren kleur 10,75 8,50 6,50 4.95 

scannen zwart/wit 7,50 5,90 5,05      4,25
scannen kleur 10,50 8,50 6,90 5,80

TOESLAG TYVEK +12,50 +9,50  +6,00 + 3,50 

Voor het scannen van kalktekeningen berekenen we een toeslag van 5,-
Bij het afdrukken op afwijkend materiaal (zoals TYVEK) wordt éénmalig 5,- 
toeslag berekend voor het wisselen van de rollen.

lamineren (dubbelzijdig)

 A3 2,00 glans 2,50 mat A2 glans 10,00 
  A4 1,50 glans 2,00 mat A1 glans 12,50 
  A5 1,00 glans 1,50 mat A0 glans 15,00 
  A6 0,75 glans 1,00 mat 

plastificeren  (enkelzijdig)

 A3 A2 A1 A0 /100x140
foambord 5 mm dik 13,50 20,00 30,00 -
foambord 10 mm dik 15,00 22,00 37,00 70,00
Kapafix (verstevigd) 5 mm  25,00 35,00 55,00 95,00

plakken op foamboard



vinyl stickers groot formaat
Stickers kunnen op (bubble-free) Polymeer of op het goedkopere Monomeer afgedrukt 
worden tot een maximale rolbreedte van 1600 mm. Het verschil zit voornamelijk in de 
levensduur.  Tegen meerprijs kunnen deze stickers ook contour gesneden worden.

formaat polymeer monomeer
XXL 1480 x 2500 mm 158,00 130,00
Abri 1185 x 1750 mm 99,00 84,00
A0+ 915 x 1350 mm 65,00 52,00
A0 840 x 1188 mm 52,00 45,00
A1 594 x  840  mm 43,00 35,00
A2 420 x  594  mm 34,00 29,00

posters full-colour
Standaard worden onze full-colour posters gemaakt op 
200 grams silk. De eco solvent inkt van onze printer is 
watervast en kleurecht.

       Abri   A 0 A 1 A 2
 1185 x 1750 mm. 840 x 1188 594 x 840 420 x 594 

1 35,00 22,00 18,00 15,00 
2  -  4 30,00 19,00 13,00 10,00     
5  -  9 28,00 17,00 10,00 7,00
>10 27,00 16,00 9,00 6,00
Toeslag kunststof - 5,00 3,50 2,50

    A 0 70 x 100 A 1 50 x 70  A 2
 100 7,00 4,00 3,80 2,80 2,50
 250 3,60 2,10 1,90 1,40 1,20
 500 2,20 1,40 1,20 0,90 0,70 
1000 1,60 1,10 0,85 0,70 0,50 

Bij grotere oplages wordt drukken voordeliger.  
U heeft dan keuze uit 170 grs MC papier of 135 grs Blueback papier



Kleinere stickers nodig? Uiteraard kan dat ook. 
Deze worden op mat of glanzend monomeer afgedrukt
en vervolgens contour gesneden in elke gewenste vorm.
Prijzen zijn afhankelijk van grootte en aantal. 
De stickers worden geleverd op A3 vellen. 

    50 100 250  500 
50 x 50 mm 39,- 42,- 56,- 92,-
75 x 75 mm 40,- 58,- 116,- 220,-
100 x 100 mm 62,- 104,- 240,- 308,-

CMYK

CMYK CMYK

CMYK
vinyl stickers klein formaat

gesneden folie per m2   vanaf  40,00
startkosten  15,00
De totale kosten zijn afhankelijk van de complexiteit 
van de afbeelding.

contour gesneden stickers

Tekst en-of beeld gesneden uit gekleurde stickerfolie 
of in kleur geprinte stickers. Voor in kleur geprinte 
stickers wordt eerst een bestand gemaakt met een 
CutContour. Het beeld wordt dan eerst geprint en 
achteraf uitgesneden.
Het uitgesneden beeld wordt voorzien van een drager, 
waardoor deze gemakkelijk kan worden opgeplakt.

stickers op voorgestanste A4 vellen
Super snel en budget vriendelijk eigen papieren stickers maken. 
De voorgestanste vellen zijn leverbaar met stickers in diverse 
formaten rond of vierkant/rechthoekig.
Handig  als sluitzegels of adresetiketten.
Voor de beschikbare formaten vraag onze medewerkers.

Prijs per A4 vel 1,50
Instelkosten 5,-
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 5-8 mm 10-14 mm 16-20 mm 22-28 mm
 tot 40 vel tot 100 vel tot 160 vel tot 250 vel

per stuk 2,50 3,00 3,50 5,00

Voor grotere aantallen: prijs op aanvraag
toeslag kalender: duimstans 1,- p.s.              
toeslag inbinden op A3 staand formaat: 3,- p.s.
Indien aangeleverd inbindwerk slecht verwerkbaar is hanteren wij een toeslag van 50%.

wire-o binden

thermisch inbinden

 0-25 25-100 >100

small (tot 125 vel)  2,50 2,40 2,30
medium (tot 250 vel) 3,00 2,90 2,80 

Uw boekjes netjes ingebonden  met een metalen wire-o. 
Inclusief kunststof schutbladen. Keuze uit verschillende 
kleuren bindringen.

Uw boekjes luxueus ingebonden met  een zwarte linnen 
strip die d.m.v. hitte verlijmd wordt met uw document. 
Inclusief kunststof schutbladen. 

softcover inbinden
Maak uw eigen softcover boek met de covers van Unibind. 
e rug van het boek wordt gelijmd en met een metalen strip 
dichtgeklemd voor optimale stevigheid.
Verkrijgbaar in zwart, zilver, oranje en bordeauxrood.

< 15 vel 4,50
< 40 vel 4,65
< 80 vel 4,80
< 120 vel 5,00



hardcover inbinden
Maak uw eigen hardcover (foto)boek met de 
covers van Unibind. De rug van het boek wordt 
gelijmd en met een metalen strip dichtgeklemd 
voor optimale stevigheid. Verkrijgbaar in diverse 
maten en kleuren.

 quartz linnen white pearl aluminium

UNICOVER DIKTE KLEUR PRIJS
Fotoboek A5 L groot venster 5 mm - 40 vel aluminium 15,50
  white pearl 15,50
  black linen 17,00

Fotoboek A4 Landscape 5 mm - 40 vel aluminium 18,20
  white pearl 18,20
  black linen 21,00
 7 mm - 60 vel aluminium 18,40
  white pearl 18,40   
  black linen 21,80
 9 mm - 80 vel aluminium 18,60
  white pearl 18,60
  black linen 22,00

Fotoboek A3 Landscape 5 mm - 40 vel quartz 26,00
 5 mm - 40 vel aluminium 26,00
 7 mm - 60 vel qaurtz 26,00

Portret A4  5 mm - 40 vel quartz 17,00
 9 mm - 80 vel quartz 17,50

Portret wrapped window A4   5-7 mm - 40-60 quartz 18,50



foto op canvas

Uw foto afgedrukt met  eco solvent inkt op linnendoek, en gespannen op een houten frame 
van 20 mm dik. Een prachtig sieraad in huis of op kantoor!
Foto’s worden gratis geoptimaliseerd en kunnen (tegen meerkosten) bewerkt worden.

20 x 20 25,00
30 x 30 30,00
30 x 45 35,00
40 x 40 37,00
40 x 60 46,00
50 x 50 46,00
50 x 70 51,00

   60 x 60 53,00
   60 x 90 74,00
   70 x 70 58,00
   70 x 90 79,00
   80 x 80 88,00
   80 x 120 111,00
   100 x 100 107,00

We zijn niet gebonden aan standaardmaten.
De latten kunnen op elk gewenst formaat gezaagd worden.

foto op dibond
Dibond platen zijn stevig, maar ook licht, dankzij een combinatie van aluminium met een 
zwarte kunststof kern. Voor foto’s kiezen we ervoor deze platen niet rechtstreeks te be-
drukken, maar de plaat te voorzien van een bedrukte folie met mat of glanzend laminaat, 
hetgeen de afdrukkwaliteit zeer ten goede komt.

Enkele prijsvoorbeelden:

foto op fotopapier (300 grs) 
per stuk A5 of A4 (max. 20 x 30 cm) 2,50 A3 (max. 30 x 45 cm):   4,50
foto scannen 7,50 >A3 zie prijzen posters

20 x 20 36,00
30 x 30 54,00
30 x 45 62,00
40 x 40 66,00
40 x 60 78,00
50 x 50 78,00
50 x 70 90,00

   60 x 60 100,00
   60 x 90 124,00
   70 x 70 116,00
   70 x 90 132,00
   80 x 80 132,00
   80 x 120 176,00
   100 x 100 183,00

Bij afname van meer-
dere exemplaren tegelijk 
wordt de prijs gunstiger.

Vraag vooraf om offerte!



borden op diverse plaatmaterialen

We maken borden of panelen van klein tot meters groot van diverse plaatmaterialen. 
Bij afname van meerdere borden van hetzelfde materiaal tegelijk, wordt de prijs aan-
zienlijk gunstiger.

Displaykarton en Beelite zijn uitermate geschikt voor indoor gebruik en tijdelijke 
recalame-uitingen. Dit zijn ook de goedkoopste plaatmaterialen.

Forex en kanaalplaat zijn ook geschikt voor outdoor gebruik. We kennen het bv. van de 
makelaarsborden. Beide zijn lichte materialen.

Dibond, plexiglas en HPL(trespa) zijn de duurzame materialen, geschikt voor allerlei 
buitenborden en naamplaten. 
De mogelijkheden zijn eindeloos. Wij informeren u graag.

 forex forex forex dibond
 3 mm 5 mm 10 mm 3 mm

A2 of A1 (60x85cm) 42,- 48,- 84,- 68,-
A0 (85x120cm) 64,- 77,- 150,- 120,-
100 x 200 cm 111,- 140,- 277,- 213,-



materiaal display: aluminium.  
Wordt geleverd met opbergtas.

80 x 180 cm
scrim banner 80,-
textieldoek 99,-

 85 x 200 cm 100 x 200 cm
scrim banner 510 104,- 126,-
no lite 115,- 142,-
textieldoek 130,- 160,-

X-banner

roll-up display

50 x 70 cm 25,-
90 x 90 cm 31,-
100 x 150 cm 44,-
100 x 200 cm 55,-
100 x 300 cm 80,-
set posterstrips 2,50
spanhaken 1,- per stuk

banners

materiaal display: aluminium, zeer licht en toch stabiel.  
Wordt geleverd met opbergtas. Banner wordt met metalen 
ringen bevestigd aan de hoeken van de display.  

Keuze uit  de modellen straight, drop of wave model.
Wordt geleverd met opbergtas.  Prijs is exclusief voet.
Overige prijzen op aanvraag.

beachflags

 S 80x220 cm M 80x315 cm L 90x430 cm

straight flag 105,- 132,- 164,-
Grondpen met rotator vanaf 18,-
Metalen kruisvoet 48,-

BAS

21 apri l  2013



foto en/of tekst op mok
Uw foto gesublimeerd op een mok. De mok heeft heldere kleuren en is vaatwasmachine 
bestendig. U heeft de keuze uit witte mokken of mokken met gekleurd oor en gekleurde 
binnenkant. Vraag ons naar de beschikbare kleuren en het stramien van de opmaak. 
Moeten wij het opmaken, dan worden daar opmaakkosten voor berekend.
Wij informeren u hier graag over.

De prijs van een witte mok met opdruk is € 12,50
De prijs voor een gekleurde mok met opdruk is € 15,-

tegel met opdruk
Een geboortetegel, spreukentegel met opdruk naar keuze gesublimeerd op een tegel.
Houdt u bij de opmaak rekening met 3 mm afloop rondom.

Tegel 15 x 15 cm 15,00
Tegel 20 x 20 cm 20,00
Houten frame voor tegel 20 x 20 cm 7,50

Het onmogelijke 
doen we meteen, 
wonderen duren 
iets langer en op 

verzoek kunnen we 
nog toveren ook

Vergeet mij niet



textieldruk
Wij hebben 2 verrschillende technieken in huis om uw textiel te bedrukken.
Bij grote aantallen wijken wij uit naar zeefdruk omdat het dan goedkoper wordt. 
(prijzen op aanvraag)

Sublimatiedruk is alleen geschikt voor lichte polyester stoffen. Hierbij trekt de inkt 
volledig in de kunststofvezel en is dus wasecht.

Flexfolie is geschikt voor vrijwel alle stoffen. Deze folie kan tevens full-colour geprint 
worden op onze eco-solvent printer. Zeer slijtvast en bestand tegen wassen op hoge 
temperaturen. Het ontwerp moet er wel geschikt voor zijn. Prijs: vanaf 10,= per shirt

Laat uw fantasie de vrije loop en ontwerp uw eigen shirt of tas!
Wij hebben shirts van B&C  exact 190 in zwart en wit op voorraad. 
Andere kleuren zijn uiteraard mogelijk en kunnen besteld worden.
Uiteraard zijn de mogelijkheden zeer uitgebreid. 
Indien u uw wensen bij ons kenbaar maakt 
zullen wij een passende oplossing bieden.

T-shirt  of tas met opdruk aan 1 zijde
wit of zwart 17,50
2e zijde 10,= extra

B&C #E190 100% voorgekrompen ringgesponnen katoen

Single Jersey

185 g/m 2

XS - S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL - 5XL

B&C #E190 100% voorgekrompen ringgesponnen katoen

Single Jersey

185 g/m 2

XS - S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL - 5XL





Rouw drukwerk hoeft niet zo vreselijk duur te zijn als de begrafenisondernemer u 
vaak voorschotelt. U heeft het altijd snel nodig, maar dat is geen probleem voor ons. 
Daarnaast leveren we u -tegen een faire prijs- een geheel eigen ontwerp rouwbrief of 
bidprentjes met foto of een eigen tekening.
 
Uiteraard hebben we ook een unieke collectie ontwerpen voor degenen die zelf nog 
geen eigen idee hebben.

Enkele prijsvoorbeelden:

Rouwbrieven met enkelzijdig full color 
druk op 160 grams roomkleurig papier 
incl. envelop met grijze rand:
50 stuks  :   63,=
100 stuks : 108,=
150 stuks  : 158,=
200 stuks  : 208,=

Bidprentjes met foto in kleur, binnenzijde 
zwarte opdruk:
100 stuks  : 41,=
150 stuks  : 52,=
200 stuks  : 60,=
250 stuks  : 70,=

Opmaakkosten volgens uurtarief (50,=)

 
We maken ook GRAFLINTEN met foto en/of tekst 
voor aan het grafstuk.
 
U krijgt 2 linten van 1 meter lengte met de gewenste 
opdruk. 
We hebben witte en natuurwitte  (roomkleurige) 
linten.

De prijs voor 2 linten 7 cm breed is € 17,50
De prijs voor 2 linten 10 cm breed is € 19,50
Opmaakkosten: vanaf 10,=

rouwdrukwerk



Jelle
29.02.2024

geboortekaartjes - trouwkaarten - uitnodigingen

< 15 x 15 vierkant enkele dubbele 
 kaart met ril

proefdruk  4,50  7,50
vanaf 10 1,25 2,00
vanaf 25 1,00 1,50
vanaf 50 0,75 1,20
vanaf 100 0,65 0,95
vanaf 200 0,50 0,85

>15 x 15 vierkant enkele dubbele 
 kaart met ril

proefdruk  4,50 7,50
vanaf 10 1,75 2,50
vanaf 25 1,55 2,15
vanaf 50 1,45 1,75
vanaf 100 1,00 1,50
vanaf 200 0,80 1,25

A6 enkele dubbele 
 kaart met ril 
proefdruk  4,50  7,50
vanaf 10 1,25 2,00
vanaf 25 1,00 1,50
vanaf 50 0,75 1,20
vanaf 100 0,65 0,95
vanaf 200 0,50 0,85

A5 enkele dubbele 
 kaart met ril

proefdruk  4,50  7,50
vanaf 10 1,50 2,25
vanaf 25 1,25 1,75
vanaf 50 1,00 1,50
vanaf 100 0,75 1,25
vanaf 200 0,65 1,00

Let the adventure begin...

23.03.2023

Neil Armstr�g

29-02-2024 21.25 uur 3650 gram 52 cm

Zoon van: 
Stephen Armstrong en Viola Engel
Maanstraat 1, 1969 ML Lunaville  
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Kom je 
ook?

Op 20 mei 2024 doe ik mijn

1e Communie
Graag zou ik deze dag met 

jullie vieren vanaf 14.00 uur 
in feestzaal het kaar

Hoofdstraat 77, 6191 XX Beek

Tot dan?

Jelle

tel  06 225 04 405 
of 06 144 06 253

 Email r.thewissen@home.nl

23 \ 05 \ 2020

Communie

Jelle

e
Roos Moonen Mijn Eerste 

  Communie

Op zondag 15 mei a.s. doe ik 

Mijn Eerste Communie 

en wil jullie graag uitnodigen om 

dit samen met mij te vieren.

Op zondag 15 mei 2020 om 10:30 

in de St. Nikolaas Kerk in Beek.

Na de mis gaan we vanaf 12:30 uur bij 

feestzaal het Kaar in Sittard vieren.

(Jaqueline Roufsweg 12, 6162 XX Sittard)

Het feest is om 19:00 uur afgelopen

Cadeautip:  )

roos
Laten jullie mijn mama 

alsjeblieft weten of jullie komen?

RSVP tot 10 april op

telefoonnummer 0031 600 000 000



Alle prijzen zijn excl. opmaakkosten, maar ook de opmaak kunnen we voor u verzorgen.

Briefpapier wordt bij ons standaard gedrukt op 90 grams wit bankpost. 
Tegen meerprijs zijn ook andere papiersoorten mogelijk.
Levertijd ca. 5 werkdagen.

drukwerk briefpapier prijzen onder voorbehoud i.v.m. papierprijzen

enkelzijdig 500 vel 1000 vel 2000 vel 3000 vel 
1 PMS kleur 198 223 270 315
2 PMS kleuren 202 226 275 322 
 250 vel 1000 vel 2000  vel 5000 vel
full-colour 85 91 134 236 

formaat 156 x 220 mm, 90 grams wit met venster en striplock. 
Levertijd ca. 6 werkdagen

drukwerk enveloppen

aantal: 500  1000 2000 3000 
1 PMS kleur 125 178 270 361
2 PMS kleuren 160 206 298 390 
full-colour 160 206 298 390             
Ook kleinere oplages zijn mogelijk.     Prijs: zie afdruk kleur + 0,10

drukwerk flyers en folders full-color
Standaard worden onze flyers en folders gedrukt op 135 grams MC papier.  
Glossy of mat is beide mogelijk aslook verschillende papiersoorten en grammages.
Levertijd ca. 5 werkdagen. Binnen 1 dag mogelijk met toeslag.
Informeer naar de vele mogelijkheden.

Aantal flyer A5 flyer A4 folder A4  3-luik (98x210)
 5 dgn. / 1 dag 5 dgn. / 1 dag 5 dgn. / 1 dag
2.500 110 / 190 170 / 250 160 / 238 
5.000 160 / 244 278 / 387 225 / 309 
10.000 276 / 390 460 / 598 411/ 555 
Toeslag flyer 170 grams: 20,= per 2500 A5 of 40,= per 2500 stuks A4



drukwerk briefpapier prijzen onder voorbehoud i.v.m. papierprijzen

stempels
We maken voor u kwaliteitsstempels met de mogelijkheid van schaduwen en rasters. 

  formaat  maximale afdruk prijs
stempel 2 40 x 14 mm 36 x 10 mm 19.75    
stempel 3 52 x 18 mm 48 x 14 mm 25.00
stempel 4 60 x 23 mm 56 x 19 mm 29.50
stempel 5 66 x 27 mm 62 x 23 mm 32.50    
stempel 6 66 x 36 mm 62 x 32 mm 37.85    
stempel 10 92 x 47 mm 88 x 43 mm 78.50    
stempel 12 83 x 65 mm 79 x 61 mm 85.75  
ronde stempel i8   9 mm rond 8 mm rond 25.95
ronde stempel R45 45 mm rond 41 mm rond 34.50  
Melon 2 46 x 20 mm 43 x 17 mm 23.70
Melon 3 52 x 22 mm 49 x 19 mm 27.25
Melon 4 35 x 35 mm 32 x 32 mm 29.35
Melon 5 64 x 31 mm 61 x 28 mm 35.85
Melon 6 48 x 48 mm 45 x 45 mm 37.30 
Office-inkten zijn verkrijgbaar  in de kleuren zwart, rood,blauw, groen, violet, pink en 
orange.  Office-inkt of sneldrogende inkt: 2 ml : 4,50 ; 15 ml. 10,50

ronde stempel A12 13 mm rond 12 mm rond 68.75  

ronde stempel A25 27 mm rond 25 mm rond 77.15

golfbal stempel A25  27 mm rond 25 mm rond
De golfbalstempel is een gebogen stempel met speciale inkt 
voor het plaatsen van een eigen logo of naam op de golfballen.
golfbalinkt in de kleuren zwart, rood, blauw en groen: 15 ml. 15,=

Metalen stempelhouders zijn ook geschikt voor zwarte all-surface inkt voor het stem-
pelen op metaal, kunststof, papier, hout, beton, leder, tegels enz.
Ook hebben we voor metalen stempelhouders ook de zgn. IQ inkten in de kleuren 
zwart, rood, blauw en groen voor stempelen op niet-poreuze oppervlaktes, zoals 
metaal, kunststof en coated papier.

METALEN STEMPELHOUDERS zijn geschikt voor sneldrogende inkt voor stempelen op 
textiel en coated (glans)papier. Kleuren inkt:   zwart, blauw, groen, en oranje en UV.

85.55 



Alle prijzen zijn excl. eventuele opmaakkosten en excl. BTW. 
 Prijswijzigingen voorbehouden.  Voor uitgebreidere informatie zie www.mycopy.nl

Aanleverspecificaties.
Resolutie, kleurgebruik en afloop offset en digitaal drukwerk 
Bestanden lever je altijd aan in pdf. De kleuren zijn opgebouwd in CMYK, tenzij je hebt 
gekozen voor het drukken in Pantone- oftewel PMSkleuren (alleen bij drukwerk). 

Aanbevolen resolutie: 
Standaard drukwerk en printwerk: 300 dpi 
A2 posters of groter: 150 dpi 

CMYK, inktdekking en zwart 
Zorg dat je bestanden altijd in CMYK worden aangeleverd, tenzij er in PMS (Pantone) 
gedrukt wordt. De maximale inktdekking voor offset drukwerk is ca. 260%. Om hiervoor 
een goede, diepe kleur zwart te krijgen is het verstandig deze op te bouwen in Cyaan 
30%, Magenta 20%, Yellow 20% en Black 100%. Gebruik deze waarden alleen voor 
volvlakken zwart en dus niet voor tekst. Het advies voor zwarte tekst is standaard 100% 
Black. 
Voor digitaal drukwerk is de maximale inktdekking 400%. Wanneer je een echte diepe 
kleur zwart wilt, kun je deze max. aanhouden (C=100%, M=100%, Y=100% en K=100%). 
Zeker wanneer je kiest voor een papiersoort met een structuur (die je mooi egaal zwart 
bedrukt wilt hebben) is een hoge inktdekking echt een aanrader.

Formaat, afloop, snijtekens en veiligheidsmarges
Documenten moeten worden opgemaakt met 3mm afloop rondom het document. Vanuit 
InDesign en Illustrator kan jij jouw bestand exporteren/opslaan met 3mm afloop en 
snijtekens. Zorg dat de afbeeldingen ook daadwerkelijk nog 3mm doorlopen buiten het 
ontwerpkader. Houd alltijd een veiligheidsmarge aan van tenminste 35 mm.

Transparanties 
Transparanties zijn erg lastig om te ontdekken in een drukbestand. Vooral schaduwen en 
speciale effecten kunnen voor problemen zorgen. Om te zorgen dat deze fouten niet in 
het bestand voorkomen exporteer je het bestand als PDFX1a:2001.

Contoursnijden
Voor stickers die in countour gesneden moeten worden levert u een pdf  aan met daarop 
een snijlijn aangemaakt in een kleurstaal met kenmerk steunkleur in 100% magenta die 
u CutContour noemt.

Zijn er nog vragen en/of onduidelijkheden over het aanleveren van bestanden? 
Neem gerust contact met ons op door te bellen naar: 0455778772 
of stuur een mailtje naar info@mycopy.nl


