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uk atelier De Borduurshop

Tip! Zoek niet te lang.
Wij zijn op bedrukken-borduren.nl al onze sites zoals badgesenpatches.nl en deze
site deborduurshop.nl aan het samenvoegen en alle info die u zoekt op een zo`n
duidelijk mogelijke manier aan u aan te bieden. Want...

Er staat na bijna een kwart eeuw borduren en
bedrukken, op onze (veel te oude) site (te) veel
informatie die waarschijnlijk voor u niet relevant
is.

En omdat uw tijd kostbaar is;
hebben wij de meest gestelde vragen over de
KOSTEN, LEVERTIJDEN, borduren, bedrukken,
badges, kleding, etc. hier voor u beantwoord.
Waarschijnlijk de snelste manier om tijd te
besparen. Of neem even contact met ons op. Wij
zijn u heel graag van dienst.

Wij vermoeden dat u op onze site
bent gekomen omdat u in zo kort
mogelijke tijd wilt weten of wij
•
•

Borduren? JA
Bedrukken JA

(zeefdruk, sublimatie, laser transfer,
laserdruk, flex, dtg)
•

Badges /
patches maken? JA
(geweven, geborduurd en gesublimeerd)

•

•
•

Kleding, textiel of caps
leveren? JA
Kleine aantallen? JA
Grote aantallen? JA
(Altijd de beste prijs door flexibele productie
keuze in Nederland, Polen, China of
Pakistan)

•

Wat kost het en of wij
wel goed genoeg zijn
voor die prijzen.

Goed genoeg?
Met scholing en vakdiploma`s mode, textiel en
detex en door kennis en ervaring sinds 1996
opgedaan door levering aan duizenden tevreden,
bekende en onbekende bedrijven en personen,
aan instellingen, overheden, koningshuis, en zelfs
collega`s, zijn processen en procedures ontstaan
die garanderen dat wij precies leveren wat u van
ons verwacht. Wij hebben belang bij tevreden
klanten en omdat wij er daar zoveel van hebben,
bestaan wij al zo lang.

Wat het kost?

Dat is afhankelijk van de techniek waar uw
voorkeur naar uit gaat, de aantallen (meer is
verhoudingsgewijs goedkoper omdat wij dan
kunnen uitwijken naar productie buiten
Nederland) of in het geval van borduren, het
aantal steken. (steken bepaalt borduurtijd,
borduurtijd = kosten)

Wij zijn tijdens werktijden bereikbaar via;
•
•
•

whatsapp: (+31) (0)613 – 048 399 (of klik
rechts onder)
chat (chatbox links onder)
Telefonisch (+31)(0)546 - 657760

En u kunt uiteraard
altijd mailen (info@deborduurshop.nl)

BEREIKBAARHEID;
Ma t/m Do. 09:00 tot 17:00
Vr. 09:00 tot 12:00
Tussen 12:30 en 13:00 gesloten ivm pauze

Heeft dit u al geholpen? Gelukkig, daar zijn wij
blij om. Wilt u meer lezen? Ga uw gang, wij
wensen u veel plezier. Wilt u toch nog iets
vragen, dan staan wij voor u klaar.

Zoekt u een catalogus? Wij kunnen meer dan een miljoen artikelen leveren. We worden
er zelf al niet goed van zoveel maar wat wil je ook na al die jaren van
vertegenwoordigers ontvangen.

Wilt u toch een paar catalogie zien? u wordt even omgeleid naar een ander domein
voor die catalogie.

Stop met zoeken!
Wij hebben alles onder 1 dak en
ervaring sinds 1996
Met praktische ervaring en theoretische kennis,
opgedaan sinds 1996, garanderen wij kwaliteit en
service voor de beste prijs. Door bewezen processen en
procedures, is het eind resultaat altijd wat u van ons
verwacht en daardoor hebben wij 100% tevreden
klanten!
U heeft waarschijnlijk vragen of speciale wensen m.b.t. tot het
borduren of bedrukken van uw logo, naam of tekst? Over
bedrijfskleding borduren of bedrukken? Of over patches laten
maken? Of u wilt gewoon een offerte aanvragen? Neem dan
even contact met ons op via mail, chat, whatsapp of gewoon
per telefoon.
______________________________________________

TIP:
Natuurlijk kunt u eigen kleding of textiel
aanleveren om door ons te laten borduren. Maar
als wij de kleding mogen leveren, hebben wij
meer marge op het totale/eind product en dus
kunnen we voordeliger leveren. Vraag dus altijd
eerst een offerte aan, ook voor kleding inclusief
borduren, voordat u ergens anders kleding
aanschaft!

PAS OP!
Er zijn op internet altijd wel kledingstunters die op het eerste gezicht goedkoper leveren
dan wij. Maar zodra er geborduurd of bedrukt moet worden, gaat u meer betalen. (vaak
omdat het borduren uitbesteed moet worden (bijvoorbeeld aan ons) of omdat het niet
hun specialiteit is) Vergelijk daarom altijd de totaal prijs. Wij kunnen over het met meer
dan 12.000.000 artikelen dezelfde kleding ook leveren.

Tip 2
Hoe zit het met de aftrekbaarheid van bedrijfskleding? (pdf)
Weet u dat bedrijfskleding, promotionele kleding en werkkleding
alleen aftrekbaar zijn als uw naam of logo er op staat? Doordat de
btw aftrekbaar is staat uw naam of logo er in sommige gevallen
bijna GRATIS op. Buiten het feit dat mensen visueel ingesteld zijn
en u toch graag uw naam/logo zo veel mogelijk wilt laten zien?
______________________________________________________

PROMOTIONEEL LOGO
BORDUREN OF BEDRUKKEN
& LEVERANCIER VAN
PROMOTIONELE KLEDING,
WERKKLEDING & TEXTIEL.
De Borduurshop sinds 1996
Zoekt u een professionele en betrouwbare partner om u te
helpen met promotioneel borduren of bedrukken van uw
bedrijfsnaam, naam, logo, website of tekst en dat ook nog
eens voor een goede prijs? Dan zijn wij het borduurbedrijf
dat u zoekt.
Waarom?
Profiteer van jarenlange ervaring en kennis, waardoor wij met
onze beproefde werkwijze, gegarandeerd ook voor uw bedrijf,
club, vereniging, instelling, website, dienst of product de juiste
keuze zijn. Wij mochten al met veel plezier werken voor grote,
kleine, bekende en minder bekende bedrijven, instellingen,
overheden, tot en met het koningshuis aan toe. Nationaal en

internationaal en in verschillende branches zoals de
scheepvaart, olieindustrie, autoindustrie, luchtvaart,
marketing(campagnes), sport, mode, etc. Zowel voor het
uitdragen van merk, product of dienst, maar ook voor
relatiegeschenken.
Wij gaven en boden
Het juiste advies, het juiste product en uiteraard een perfecte
presentatie van merk, naam, of andere promotionele uitingen,
gemaakt met professionele software en professionele
borduurmachines door mensen met ervaring, kennis, opleiding
en liefde voor het vak. (en niet door een semiprofessionele machine met
hobbysoftware op een zolder kamer door een zeer gemotiveerde hobbyist met een
mooie website. Want dat maakt wel degelijk verschil) U laat tenslotte niet

alleen borduren vanwege de fiscale aftrekbaarheid van de
kleding. Het is toch vooral uw visite kaartje? Wij begrijpen dat
heel goed. U heeft wellicht specifieke vragen of wensen?
Neem dan gerust contact met ons op.

Of het nu gaat om het borduren van, kleine aantallen of grote
aantallen, wanneer u bedrijfskleding zoekt, een relatie
geschenk, maar ook wanneer u zelf iets wilt aanleveren om te
laten borduren, het kan allemaal. Wij borduren kleding vanaf 4
stuks, badges vanaf 8 stuks, grote badges (25 tot 36 cm) vanaf
4 stuks en wij borduren al geweven of geborduurde badges in
China (zelfde levertijd doordat wij wekelijk en soms dagelijks
zendingen ontvangen) vanaf 50 stuks.
Dus, bent u inderdaad op zoek naar een promotioneel borduurbedrijf of leverancier van promotionele
(bedrijfs)kleding of textiel?

Laat ons dan weten hoe wij u van dienst mogen zijn of vraag
een (uiteraard) gratis en vrijblijvende offerte aan.
Of het nu gaat om badges, of direct borduren op door u aan
te leveren eigen produkten, of produkten uit onze webshop,
er is veel mogelijk. Uw wens staat daarbij centraal en goed
advies is daarbij cruciaal.
Of het nu gaat om uw logo, naam, website of tekst in het groot
of in het klein, de positie, de textiel, handdoeken, caps, polo`s,
shirts, informeer naar de mogelijkheden.

Een offerte is tenslotte gratis en verplicht u tot niets. En is
borduren niet de juiste optie, omdat het technisch niet mogelijk
is, omdat het niet het gewenste resultaat zal opleveren, of om
welke andere reden dan ook, dan zullen wij dat ook zeker
adviseren. Eerlijk en goed advies is voor u maar ook zeker
voor ons van groot belang.
Borduren is een duurzame, wasbestendige, chique maar vooral professionele optie
om goed voor de dag te komen. Op (werk)kleding, cap, badge, T-shirt, polo etc. Maar
ook voor (vouw)gordijnen, kussens of andere textiel.

Overheden, sportclubs, verenigingen, bekende en minder
bekende bedrijven, bekende en minder bekende Nederlanders
gingen u al voor. Iedereen is welkom en iedereen wordt met
veel plezier en vakkundig geholpen.
> 80% van alle offerte aanvragen wordt ook een
bestelling. En dat is niet zomaar;
Hoe dat kan? Een goede prijs kwaliteit verhouding. Daarnaast
ontvangt u in het geval van een offerte aanvraag voor borduren
van uw logo bij de offerte ook al een digitaal voorbeeld zodat u
direct kunt zien hoe uw borduurwerk er uit komt te zien.
> Waarom niet 100% ?
Soms vragen mensen uit nieuwsgierigheid een offerte aan, of
informeren voor een toekomstig idee of evenement.
Soms leent een logo zich niet voor borduren. En soms vraagt
een concurrenten een offerte aan. En die zal zeker niet voor
ons kiezen. Maar ook daar hebben wij geen problemen mee,
we begrijpen dat wel hoor.
> We hebben 100% tevreden klanten en u zult
gegarandeerd ook tevreden zijn.
Weet u waarom? Goed communiceren en gebruik maken van
kennis en ervaring.
Onze werkwijze en het contact welke wij met u hebben
alvorens te beginnen met borduren of bedrukken, geeft u en
ons de garantie dat u tevreden zult zijn met het uiteindelijke
resultaat. Daarnaast leveren wij Snelheid, Kwaliteit en
Service voor een goede en eerlijke prijs.
Wij zijn u graag van dienst. Ook voor een uiteraard gratis en
vrijblijvende offerte.
BENT U TEVREDEN, DAN ZIJN WIJ TEVREDEN!

Merken en produkten welke wij o.a. kunnen bieden (klik hier)
Kijk ook eens op Boekmetnaam.nl voor gepersonaliseerde
boeken.
23 jaar ervaring en duizenden tevreden klanten
gingen u al voor.
U zoekt een bedrijf dat uw logo kan borduren? Wij
zijn de beste.
U zoekt een bedrijf dat kleding of textiel kan
leveren? Dat kunnen wij voor u verzorgen.
U zoekt een bedrijf dat kan bedrukken? Ook daarvoor
zijn wij de geschikte partner.
U zoekt een bedrijf dat geborduurde, geweven of
gesublimeerde badges / patches kan maken? Of u
nu 4 of 4000 badges nodig heeft, wij maken de
mooiste textiel badges voor de beste prijs.
Profiteer van onze kennis en ervaring. Op het gebied
van promotioneel bedrukken en promotioneel borduren
bieden wij alles onder 1 dak!
Textiel borduren, logo / naam borduren, handdoek
borduren, kleding borduren, polo borduren, shirt
borduren, cap borduren voor bedrijven en
particulieren.

(Let op! wij leveren voornamelijk b2b. Offertes zijn ex btw.
Als particulier dient u zelf aan te geven dat u een offerte
inclusief btw wenst te ontvangen)
(youtube kanaal van promotioneel borduuratelier de
borduurshop)

