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Offerte aanvragen

Uw offerte aanvraag a.u.b. sturen aan beheer@deborduurshop.nl

Gegevens welke wij nodig hebben voor uw offerte;
•
•
•
•
•

Wanneer het gaat om tekst of een naam, uiteraard de tekst/naam.
Wanneer het gaat om een logo, deze a.u.b. digitaal en van goede kwaliteit mee
sturen. Vector bestanden (pdf, psd, ai e.d.) maar ook bitmap bestanden (jpg, gif, bmp e.d.)
zijn welkom.
De gewenste grote van het borduurwerk Uiteraard kunnen wij u daarin ook adviseren omdat
grote o.a. afhankelijk is van de positie waar het borduurwerk moet komen.
Heeft u een artikel nodig waarop wij eventueel moeten borduren, laat ons dan ook weten
welk artikel.
Daar grote aantallen uiteraard prijsgunstiger geproduceerd kunnen worden, is het ook
verstandig ons te laten weten om hoeveel stuks het gaat.

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.
Ook badges in grotere aantallen (vanaf 100 stuks) kunnen wij zeer prijsgunstig en over het
algemeen (afhankelijk van de exacte aantallen) binnen 2 weken leveren.

Uitleg waarom een offerte aanvraag noodzakelijk is voor een logo;
HET AANTAL KLEUREN IS NIET VAN BELANG, TENZIJ HET OM MEER DAN 12 KLEUREN GAAT!

Het is, in het geval van een logo, niet mogelijk even snel een prijs voor het borduren te bepalen.
Vandaar dat wij u vragen een offerte aan te vragen. De borduurprijs is namelijk afhankelijk van de
hoeveelheid werk (het aantal steken bepaalt de tijdsduur). Een vol geborduurd logo (veel steken)
zal goedkoper zijn dan een logo met minder steken.
En. daarom is de prijs is ook niet altijd afhankelijk van de grote van het logo.
Zo zal b.v. het Vroom & Dreesman logo hier onder op 5cm x 10cm zelfs iets meer kosten dan het
Tom Tom logo veel groter (b.v. 20 x 15 cm) als tenminste........ het rode en blauwe vlak van V&D ook
geborduurd moet worden.

In sommige gevallen is borduren wel mogelijk, maar prijstechnisch niet verstandig. Dit is b.v. het
geval wanneer het gaat om een (pas)foto. Wij kunnen een (pas)foto wel degelijk omzetten naar een
borduurbaar bestand. Maar dit kost erg veel tijd. Het omzetten van een normaal logo duurt +/- 1 tot 3
uur. Maar een pasfoto borduurbaar maken kan wel meer dan 2 werkdagen duren. En die uren
moeten zoals u begrijp, wel betaald worden. En dan nog de borduurtijd. Vandaar dat wij het borduren
van (pas)foto`s afraden.

Ook voor pins, koelkast magneten, das spelden etc met uw logo of naam (vanaf 500 stuks) kunnen
wij ook uw partner zijn.
Uw offerte aanvraag a.u.b. sturen naar:
beheer@deborduurshop.nl

De Borduurshop
Nijreesdwarsweg 1B
7609PC Almelo
Tel. (+31)(0)546 657 760
Fax (+31)(0)848 823 503
7609PC Almelo

Wij accepteren:

