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Kosten van borduren of drukken

- "Kunnen jullie direct zeggen wat de kosten zijn?"

JA...,
als het om bedrukken gaat, of borduren van enkel tekst (b.v. word lettertypes). Daarvoor hebben
wij de tekst nodig en moeten wij weten hoe groot deze geborduurd moet worden. (Wij kunnen daarin
uiteraard adviseren)

informatie over sublimatie badges
klik hier
kosten sublimatie badges klik hier
informatie en kosten ZEEFDRUK
vanaf 100 stuks klik hier
NEE...,
als het om logo borduren gaat. Wij moeten om de borduurtijd (is productietijd) te kunnen bepalen uw
logo enigszins digitaliseren. U ontvangt van ons dus een eerlijke prijs.
(een vrijblijvende offerte aan beheer@deborduurshop.nl kost natuurlijk helemaal niets)
Voor een offerte hebben wij een aantal zaken nodig;
De tekst en/of Uw logo (elk formaat (gif, jpg, bmp of vector bestand) is welkom als het maar
een duidelijk bestand is.
2. Het formaat in cm (uiteraard kan dit in overleg)
3. De aantallen (kleding vanaf 4 stuks, badges vanaf 10 stuks, badges 25cm tot 36 cm minimaal
4 stuks, geweven of geborduurde badges geproduceerd in China vanaf 50 stuks)
4. Heeft u ook textiel, caps, kleding etc. nodig, levert u die zelf of mogen wij die leveren, of gaat
het om badges
1.

(offerte aanvragen (beheer@deborduurshop.nl))

Klik op het plaatje voor een pdf op ware grote

- Een eerlijke prijs? Wat is dat eigenlijk?

Bij veel borduurbedrijven betaalt u gewoon te veel. Stelkosten, e.d. zijn onzin en hoeft u bij ons niet te
betalen. U wilt uiteraard zo weinig mogelijk betalen en de beste kwaliteit. Wij berekenen de minimale
prijs en leveren toch de kwaliteit die u mag verwachten en die u ook van duurdere ateliers
ontvangt. Het aantal steken bepaalt de produktietijd en de tijd bepaalt de prijs.

Dát is een eerlijke prijs.

- Wat is dan "logo kosten" voor onzin? (voor tekst geen logo kosten)

Een borduurmachine leest geen jpg, bmp, gif, eps, pdf of iets dergelijks.
Een logo moet dus omgezet worden naar een borduurbaar bestand. Dat kan niet automatisch en kost
voor een gemiddeld logo ongeveer 1 à 2 uur. Maar...........! Kunnen wij uw logo in korte tijd omzetten
dan berekenen wij die kosten niet.
Besteld u ook de kleding, textiel of iets dergelijks bij ons en heeft u minimaal 30 stuks, betaald u die
kosten ook niet.
U ziet de prijs is van een aantal zaken afhankelijk

Echter zijn de logo kosten bij "normale" logo`s maximaal € 39,95 ex btw. maar kunnen
afhankelijk van uw logo en bestelling dus ook € 14,95 , € 19,95 , € 21,95 of zelfs gratis zijn
wanneer uw logo enkel uit tekst bestaat en de tekst een standaard TTF font (lettertype) is.
Een uitzondering op deze regel zijn extreem grote logo`s zoals bijvoorbeeld wapens/schilden
(van b.v. een dispuut) of Thunderdome achtige doodskoppen. Om deze goed te kunnen
borduren zit er vaak 3 uur of meer aan digitaliseringskosten in. De uren moeten in dat geval
betaald worden zoals u zult begrijpen.

Maar...
(Zoals gezegd een offerte kost niets en is volledig vrijblijvend!)

Vanaf 100 stuks badges kunnen wij zowel geweven als geborduurde badges leveren voor een
voordeliger Azië tarief. Wij werken al jaren intensief met een collega in China. Vanaf 100 stuks
kleding hebben wij een atelier in Polen.

- Voorbeelden (uitleg) i.v.m. bovenstaande

Zoals gezegd een offerte is gratis en vrijblijvend en levert een exacte prijs op.

Voor deze logo`s werden
amper tot geen logo kosten berekend.
Als lettertypes aan kunnen worden geleverd als true
type font hoeven wij die niet te digitaliseren. Dat
scheelt tijd en dus kosten.

Er zouden meer steken in
gezeten hebben als de achtergrond
ook geborduurd had moeten worden.

Wanneer wij een geborduurd voorbeeld moeten
toesturen, moeten wij uiteraard wel borduur en
verzendkosten berekenen. Ook als de order geen
doorgang heeft.

Voor deze logo`s werden wel
logo kosten berekend.

Om de borduurkosten laag te
houden werd hier ook gekozen
om gekleurd badge materiaal
of de polo`s /caps e.d. als
achtergrond te gebruiken.
Daardoor zijn er minder steken

Dit zijn verhoudingsgewijs dure
logo`s om te borduren. Er worden
wel logokosten berekend en er zitten
vrij veel steken in.
Bedrukken kan dan wellicht een goedkopere
oplossing zijn (hoeft niet zo te zijn). Maar of dat ook
mooier is?

Voor een tekst of naam worden geen logo kosten
berekend.

Tenzij u b.v. meerderde verschillende namen of
tekst ergens op geborduurd wilt hebben. Of
wanneer uw lettertype geen standaard lettertype is.
Omdat wij het dan moeten "punchen".
Dit vergt namelijk weer de nodig extra handelingen.
LET OP! De kosten gaan uiteraard ook staffelgewijs omlaag.

Uiteraard is ook de grote van het borduurwerk bepalend voor het aantal steken en dus de
produktietijd. Het aantal kleuren is niet van belang net zo min als de positie van het borduurwerk,
tenzij wij b.v. een borstzak moeten lostornen om te borduren en vervolgens weer moeten vast naaien.

U ontvangt in het geval van een logo in eerste instantie altijd een digitaal voorbeeld. Dit is nog niet
geborduurd. In de meeste gevallen ontvangt u ook een geborduurd voorbeeld voor akkoord. Tenzij
het om één enkel stuk gaat of de kosten van het borduren zo laag zijn dat een geborduurd voorbeeld
geen optie is doordat de kosten daarmee hoger of te hoog worden.
offerte aanvragen?

