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De prijs voor bedrukking van de gadgets is steeds voor bedrukking in 1 kleur. Meer kleuren zijn
mogelijk. Wij maken u hiervoor graag een gedetailleerd voorstel.

Alle vermelde prijzen zijn ter informatie. WinGames is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten
en/of onverwachte prijsaanpassingen. Enkel onze offertes zijn bindend. Prijzen zijn excl. BTW
en transportkosten. Indien de aangeleverde grafische bestanden voor gepersonaliseerde
bedrukking van onvoldoende kwaliteit zijn, worden deze aangepast aan ons uurtarief.

pagina 1/19



De prijs voor bedrukking van de gadgets is steeds voor bedrukking in 1 kleur. 
Meer kleuren zijn mogelijk. Wij maken u hiervoor graag een gedetailleerd voorstel.

1. Speelkaarten

54 SPEELKAARTEN  56x87mm: 300g, vernist, afgeronde hoeken, aflopend, verpakt in cello
De standaard speelkaarten zoals u ze kent, voorzijde speelkaarten, achterzijde gepersonaliseerd.
Indien u de grafische bestanden niet levert, kunnen wij deze voor u voorzien (meerkost)

type 350 500 1000 2000 >2000

1 kleur 2,72 2,09 1,35 1,01 bel
2 kleuren 3,02 2,33 1,55 1,15 bel
4 kleuren 3,49 2,62 1,90 1,39 bel
meerprijs etui - 2,89 2,11 1,49 bel
meerprijs doosje 0,89 0,62 0,49 0,38 bel
(doorzichtig)

54 SPEELKAARTEN  56x87mm: 300g, vernist, afgeronde hoeken, aflopend, verpakt in cello
Speelkaarten met uw gepersonaliseerde voor- en achterzijde.
Indien u de grafische bestanden niet levert, kunnen wij deze voor u voorzien (meerkost)

type 500 1000 2000 >2000

1 kleur 2,89 2,46 2,11 bel
2 kleuren 3,12 2,84 2,53 bel
4 kleuren 3,68 3,40 3,17 bel
meerprijs etui 2,67 1,94 1,22 bel

Wij kunnen u deze ook in een kleine oplage leveren via digitale druk (prijs hieronder is per stuk)

type 10 20 30 40 50 100 150

4 kleuren 44,70 38,80 31,20 27,05 24,10 19,10 16,85

33 SPEELKAARTEN  56x87mm: 300g, vernist, afgeronde hoeken, aflopend, verpakt in cello
De standaard speelkaarten zoals u ze kent, maar dan met 36 kaarten in een set.
Met uw gepersonaliseerde voor- en achterzijde. Indien u de grafische bestanden niet levert,
kunnen wij deze voor u voorzien (meerkost)

type 1000 2000 3000 >3000

1 kleur 2,17 1,77 1,61 bel
2 kleuren 2,44 1,95 1,73 bel
4 kleuren 2,86 2,22 1,98 bel
meerprijs etui 1,88 1,12 0,91 bel

Alle prijzen zijn per stuk.
Alle prijzen zijn excl. BTW.
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De prijs voor bedrukking van de gadgets is steeds voor bedrukking in 1 kleur. 
Meer kleuren zijn mogelijk. Wij maken u hiervoor graag een gedetailleerd voorstel.

54 SPEELKAARTEN  56x87mm: 300g, rechte hoeken, aflopend, niet gesorteerd - niet afz. verpakt
Goedkoper alternatief voor de standaard speelkaarten, met enkele aanpassingen. Belangrijk is dat
u bij deze speelkaarten geen ronde hoeken heeft en dat u de speelkaarten zelf dient te sorteren.
Met uw gepersonaliseerde voor- en achterzijde. Indien u de grafische bestanden niet levert,
kunnen wij deze voor u voorzien (meerkost)

type 500 1000 2000 >2000

4 kleuren 3,11 2,34 2,02 bel

54 SPEELKAARTEN vierkant of rond: 300g, vernist, afgeronde hoeken, aflopend, verpakt in cello en etui
Een leuk alternatief, vierkante of ronde speelkaarten. De kwaliteit is deze van standaard speelkaarten.
Met uw gepersonaliseerde voor- en achterzijde. Indien u de grafische bestanden niet levert,
kunnen wij deze voor u voorzien (meerkost)

type 2000 3000 >3000

vierkant 56x56 mm 3,99 3,48 bel
rond 76mm 3,78 2,72 bel

inclusief bedrukt kartonnen etui

54 SPEELKAARTEN langwerpig: afgeronde hoeken, 280g, verpakt in transparant ovalen doosje
Een leuk alternatief, langwerpige speelkaarten. De kwaliteit is deze van standaard speelkaarten.
Optioneel met uw logo op de achterzijde via tampondruk.

type 100 200 500 >500

150 x 55 mm 3,17 2,82 2,47 bel
bedrukking per kleur 0,98 0,96 0,92 bel

  
54 SPEELKAARTEN langwerpig: afgeronde hoeken, 280g, verpakt in transparant ovalen doosje
Een leuk alternatief, langwerpige speelkaarten. De kwaliteit is deze van standaard speelkaarten.
Achterzijde gepersonaliseerd met uw afbeelding in full color

type 2500 5000 10000 >10000

150 x 55 mm 1,92 1,66 1,38 bel
full color op achterzijde

Alle prijzen zijn per stuk.
Alle prijzen zijn excl. BTW.
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De prijs voor bedrukking van de gadgets is steeds voor bedrukking in 1 kleur. 
Meer kleuren zijn mogelijk. Wij maken u hiervoor graag een gedetailleerd voorstel.

2. Puzzels

WinGames kan u puzzels of Memory spellen op maat leveren. Dit kan reeds vanaf een
oplage van 250 stuks. U levert ons de afbeelding, of wij maken ze voor u, gebaseerd op uw input.
Voor de rest hoeft u niets meer te doen.

Puzzel 6 stukjes formaat A5 (optioneel in zakje)

type 250 500 750 1000 5000

puzzel blanco 3,49 2,96 2,66 1,94 1,56
puzzel op maat 3,49 2,96 2,66 1,94 1,56
meerprijs zakje topcard 0,69 0,67 0,63 0,62 0,58

Blanco mogelijk vnaaf 1 stuk. Bedrukt vanaf 250 stuks. Los geleverd.

Puzzel 20 stukjes formaat A4 (optioneel in zakje)

type 250 500 750 1000 5000

puzzel blanco (1) 3,49 2,96 2,66 1,94 1,56
puzzel op maat (2) 3,49 2,96 2,66 1,94 1,56
puzzel met zakje (2) 4,28 3,61 3,22 2,43 2,21

(1) Mogelijk vanaf 10 stuks. Wordt los geleverd. Voor dozen, kijk elders in onze prijslijst
(2) Mogelijk vanaf 250 stuks. Wordt los geleverd. Voor dozen, kijk elders in onze prijslijst
(3) Mogelijk vanaf 250 stuks. Wordt in zakjes geleverd

Puzzel A4 formaat in kartonnen doosje

type 500 1000 2000 3000 >3000

Puzzel A4 - 20 stuks 5,93 4,29 3,30 2,67 bel
Puzzel A4 - 40 stuks 5,93 4,29 3,30 2,67 bel
Puzzel A4 - 80 stuks 5,93 4,29 3,30 2,67 bel

Puzzel 99 stukjes 22,7 x 31,7 cm

type 250 500 750 1000 3000

puzzel 99st. 8,10 7,20 6,20 5,60 4,50

Mogelijk vanaf 250 stuks. Wordt los geleverd.

Puzzel 16 stuks 68x48,5 cm (vloerpuzzel met grote puzzelstukken in karton)

Alle prijzen zijn per stuk.
Alle prijzen zijn excl. BTW.
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De prijs voor bedrukking van de gadgets is steeds voor bedrukking in 1 kleur. 
Meer kleuren zijn mogelijk. Wij maken u hiervoor graag een gedetailleerd voorstel.

type <250 250 500 750 1000

vloerpuzzel 16st. Bedrukt 9,80 8,40 7,20 6,60
vloerpuzzel 16st. Blanco 8,90 6,90 5,90 5,15 4,20

Mogelijk vanaf 250 stuks. Blanco mogelijk vanaf 1 stuk.
De puzzel wordt los geleverd.

Puzzel 1000 stukjes 68x48,5 cm

type 250 500 750 1000 3000

1000st bedrukt incl doos (1) 9,80 8,40 7,20 6,60 5,50
1000st blanco excl. doos (2) 9,80 8,40 7,20 6,60 5,50

(1) Bedrukt mogelijk vanaf 250 stuks. Geleverd in doos 328x234x40mm met bedrukt deksel.
     Prijs inclusief doos
(2) Blanco mogelijk vanaf 10 stuks. Wordt geleverd zonder doos. Blanco doos afzonderlijk verkrijgbaar.

Vloerpuzzel megaformaat in PVC, meerdere m²

type <5 <10 <25 <100 >100

Puzzel PVC, per m² 225,20 195,10 169,30 141,20 bel
+ prijs per puzzelstuk 2,15 2,05 1,84 1,76 bel

Mogelijk met uw bedrukking of blanco.
U bepaalt zelf het formaat van de stukken, de prijs van de puzzel bestaat daarom uit 2 onderdelen.
Prijs per m² + aantal stukken = totaalprijs puzzel

Puzzel ROND 9 stukjes 28 cm

type 500 1000 2000 3000 >3000

Puzzel rond 28°mm 6,38 4,87 4,08 3,66 bel

Alle prijzen zijn per stuk.
Alle prijzen zijn excl. BTW.
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De prijs voor bedrukking van de gadgets is steeds voor bedrukking in 1 kleur. 
Meer kleuren zijn mogelijk. Wij maken u hiervoor graag een gedetailleerd voorstel.

3. Schuifpuzzels

SCHUIFPUZZEL 90x75mm

type 300 500 1000 >1000

blanco 0,88 0,78 0,67 bel
1 kleur 1,83 1,54 1,20 bel
4 kleuren 3,29 2,56 2,21 bel

SCHUIFPUZZEL 75x75mm

type 250 1000 5000 >5000

1 kleur 1,41 0,98 0,67 bel
extra logo 0,59 0,37 0,19 bel

Beschikbaar in kleuren wit, rood, geel, blauw
Bedrukking 50x50mm + 50x5mm voor optioneel logo

SCHUIFPUZZEL 155x59x6 mm

type 300 1000 5000 >5000

1 kleur 1,28 0,92 0,71 bel
extra logo 0,59 0,37 0,19 bel

Beschikbaar in kleur wit
Bedrukking 68x41mm + 55x5mm voor optioneel logo

SCHUIFPUZZEL 104x134x7 mm

type 250 1000 5000 >5000

1 kleur 2,21 1,43 1,09 bel
extra logo 0,66 0,39 0,19 bel

Beschikbaar in kleur wit
Bedrukking 81x81mm + 90x20mm voor optioneel logo

Alle prijzen zijn per stuk.
Alle prijzen zijn excl. BTW.
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De prijs voor bedrukking van de gadgets is steeds voor bedrukking in 1 kleur. 
Meer kleuren zijn mogelijk. Wij maken u hiervoor graag een gedetailleerd voorstel. gedetailleerd voorstel.

4. Houten spellen

3D puzzel hout 40x40x40 mm in onbedrukt katoenen zakje

type 200 500 1000 >1000

3D puzzel 1,42 1,38 1,32 bel
bedrukking puzzel bel bel bel bel
bedrukking zakje 0,68 0,59 0,37 bel
1 kleur

3D puzzel hout 40x40x40 mm in katoenen zakje

type 100 300 1000 >1000

3D puzzel 1,99 1,86 1,59 bel
bedrukking puzzel bel bel bel bel
bedrukking zakje - - - -
1 kleur

Tangram hout 50x50x50 mm in katoenen zakje

type 100 300 1000 >1000

Tangram 2,34 1,88 1,59 bel
bedrukking puzzel 1,67 1,39 0,98 bel
bedrukking zakje 0,68 0,59 0,37 bel
1 kleur

Stapeltoren hout158x49x49 mm

type 100 300 1000 >1000

Stapeltoren 2,83 2,27 1,65 bel
bedrukking puzzel bel bel bel bel

Alle prijzen zijn per stuk.
Alle prijzen zijn excl. BTW.
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De prijs voor bedrukking van de gadgets is steeds voor bedrukking in 1 kleur. 
Meer kleuren zijn mogelijk. Wij maken u hiervoor graag een gedetailleerd voorstel. gedetailleerd voorstel.

Doolhof hout 90x90x25 mm

type 100 300 1000 >1000

Doolhof 2,34 1,88 1,59 bel
Logo 60x15mm 0,89 0,71 0,45 bel
1 kleur

Kleurentoren stapelspel hout 125x160 mm

type 100 300 1000 >1000

Kleurentoren 3,02 2,52 1,90 bel

Bedrukking 1,08 0,85 0,67 bel
1 kleur 100x100mm

Tijger stapelspel hout 80x52x20 mm

type 100 300 1000 >1000

Stapeltijger 3,02 2,52 1,90 bel

Bedrukking zakje 0,89 0,71 0,45 bel
1 kleur 40x400mm

Mikado hout in houten doosje 195x42x25 mm

type 250 500 1000 >1000

Mikado in doosje 1,99 1,66 1,35 bel

Bedrukking doosje 1,27 0,92 0,73 bel
1 kleur 75x15mm

Alle prijzen zijn per stuk.
Alle prijzen zijn excl. BTW.
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De prijs voor bedrukking van de gadgets is steeds voor bedrukking in 1 kleur. 
Meer kleuren zijn mogelijk. Wij maken u hiervoor graag een gedetailleerd voorstel. gedetailleerd voorstel.

Domino hout in houten doosje 145x49x29 mm

type 250 500 1000 >1000

Domino in doosje 1,99 1,66 1,35 bel

Bedrukking doosje 1,27 0,92 0,73 bel
1 kleur 70x20mm

Blokkendoos hout 177x89x31 mm

type 100 300 1000 >1000

Blokkendoos 3,42 2,79 2,28 bel

Bedrukking doos 1,17 0,92 0,73 bel
1 kleur 100x45mm

Spellendoos 5 in 1 hout 95x95x60 mm

type 100 300 1000 >1000

Spellendoos 2,99 2,43 2,19 bel

Bedrukking doos 0,94 0,76 0,48 bel
1 kleur 60x30mm

Spellendoos 4 in 1 hout 165x165x28 mm

type 50 200 500 >500

Spellendoos 7,78 5,45 4,67 bel

Bedrukking doos 1,17 0,92 0,73 bel
1 kleur 50x15mm

De doos bevat domino, schaken, mikado en kaartspel

Alle prijzen zijn per stuk.
Alle prijzen zijn excl. BTW.

www.wingames.be
info@wingames.be
tel: 03/825.52.56 pagina 9/19



De prijs voor bedrukking van de gadgets is steeds voor bedrukking in 1 kleur. 
Meer kleuren zijn mogelijk. Wij maken u hiervoor graag een gedetailleerd voorstel. gedetailleerd voorstel.

Spellendoos groot 6 in 1 hout 300x300x75 mm

type 25 100 500 >500

Spellendoos 19,46 16,98 14,23 bel

Bedrukking doos bel bel bel bel
1 kleur

De doos bevat backgammon, domino, schaken, kaartspel, dobbelstenen, dobbelspellen

Spellendoos groot 6 in 1 hout 335x335x60 mm LUXE uitvoering

type 25 50 250 >250

Spellendoos 48,29 45,10 37,01 bel

Bedrukking doos bel bel bel bel
1 kleur

De doos bevat backgammon, domino, schaken, kaartspel, dobbelstenen, dobbelspellen

Spellendoos schatkist 7 in 1 hout 300x300x75 mm

type 25 100 500 >500

Spellendoos 48,29 45,10 37,01 bel

Bedrukking doos bel bel bel bel
1 kleur

De doos bevat backgammon, domino, schaken, dammen, kaartspel, dobbelstenen, solitair

Alle prijzen zijn per stuk.
Alle prijzen zijn excl. BTW.
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De prijs voor bedrukking van de gadgets is steeds voor bedrukking in 1 kleur. 
Meer kleuren zijn mogelijk. Wij maken u hiervoor graag een gedetailleerd voorstel. gedetailleerd voorstel.

Spellendoos houten kist met imitatieleder 5 in 1 168x168x150 mm

type 25 100 500 >500

Spellendoos 52,12 48,43 42,10 bel

Bedrukking doos bel bel bel bel
1 kleur

Jojo hout - doorsnede 55mm

type 500 1000 2000 >2000

Jojo hout 0,67 0,52 0,41 bel

Bedrukking jojo 0,32 0,27 0,22 bel
1 kleur 35mm

Golfset indoor hout - 320x140 mm

type 25 100 250 >250

Golfset hout 29,65 21,88 19,20 bel

Lasergravure etui 4,19 3,82 3,47 bel
100x30mm  kleurloos

Golfset kmot in zwarte kunstoffen koffer. Bevat 1 putter, 1 putting cup en 2 golfballen

5 houten dobbelstenen in houeten doos 650x650x650 mm

type 50 250 1000 >1000

Houten dobbelset 9,98 6,93 5,20 bel
boekje (1) - 2,78 2,10 bel
bedrukking bel bel bel bel

Boekje met spelregels voor dobbelsteenspellen zwart/wit, eenvoudige uitvoering

Alle prijzen zijn per stuk.
Alle prijzen zijn excl. BTW.
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De prijs voor bedrukking van de gadgets is steeds voor bedrukking in 1 kleur. 
Meer kleuren zijn mogelijk. Wij maken u hiervoor graag een gedetailleerd voorstel. gedetailleerd voorstel.

Kaartspel in houten doos 190x130x10 mm

type 50 250 1000 >1000

Kaartset 13,68 11,42 8,10 bel
boekje (1) - 2,78 2,10 bel
bedrukking bel bel bel bel

Boekje met spelregels voor kaartspellen zwart/wit, eenvoudige uitvoering

Kaartspel met 5 dobbelstenen in houten doos 190x130x10 mm

type 50 250 1000 >1000

Spelset 16,40 13,82 9,90 bel
boekje (1) - 3,66 2,75 bel
bedrukking bel bel bel bel

Boekje met spelregels voor dobbel- en kaartspellen zwart/wit, eenvoudige uitvoering

Krijtbord, inclusief 5 kritjes en sponsje  -  270x218x90 mm

type 50 250 1000 >1000

Krijtbord 4,23 3,78 3,09 bel

bedrukking 1,17 0,92 0,73 bel
1 kleur 60x10mm

Tekenset 88 delig in houten doos 430x260x50 mm

type 25 100 250 >250

Telfenset 26,13 22,88 19,02 bel

Lasergravure doos 4,19 3,82 3,47 bel
100x20mm kleurloos

Alle prijzen zijn per stuk.
Alle prijzen zijn excl. BTW.
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De prijs voor bedrukking van de gadgets is steeds voor bedrukking in 1 kleur. 
Meer kleuren zijn mogelijk. Wij maken u hiervoor graag een gedetailleerd voorstel.

5. Spellen voor binnen

Ganzenbord gepersonaliseerd

type 500 750 1000 3000

Ganzenbord 16,94 14,82 12,67 8,79

Speldoos A4 formaat, spelbord A3 formaat. Full color bedrukking
Houten ganzen, dobbelsteen en spelregels inbegrepen.

Memory spel 60 kaartjes in karton (2x30 afbeeldingen)

type 500 750 1000 3000

Memory spel 9,10 7,50 6,75 5,65

Wordt geleverd in kartonnen doosje 180x120x60mm met bedrukt deksel.
Mogelijk vanaf 500 stuks.

Minispel schaak 125x10mm met uw logo

type 250 1000 2500 >2500

Mini schaakspel 2,96 2,61 2,39 bel
logo 1 kleur inbegrepen inbegrepen inbegrepen inbegrepen
extra kleuren bel bel bel bel

Spellendoos 7 in 1 160x160x160mm - dobbelsteen

type 25 100 250 >250

Spellendoos 19,38 17,52 16,09 bel
bedrukking 1 kleur bel bel bel bel

Spelledoos bevat schaken, backgammon, dammen, domino, poker, kaartspellen en dobbelstenen

Alle prijzen zijn per stuk.
Alle prijzen zijn excl. BTW.
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De prijs voor bedrukking van de gadgets is steeds voor bedrukking in 1 kleur. 
Meer kleuren zijn mogelijk. Wij maken u hiervoor graag een gedetailleerd voorstel.

Spellendoos 4 in 1 aluminium 110x110x20 mm

type 25 100 250 >250

spellendoos 18,21 16,88 14,72 bel
bedrukking 1 kleur bel bel bel bel

Solitair spel metaal - 105x105x10 mm

type 25 100 250 >250

solitair metaal 13,12 10,34 8,98 bel
bedrukking 1 kleur bel bel bel bel

Tic tac toe drankglaasjes - 290x290x60 mm

type 25 100 250 >250

Tic tac toe 8,72 7,90 7,19 bel
bedrukking bel bel bel bel

Fruitmachine met geluid en lichteffecten 320x215x117 mm

type 25 100 250 >250

Fruitmachine 38,10 34,12 29,94 bel

Bedrukking - - - -

Alle prijzen zijn per stuk.
Alle prijzen zijn excl. BTW.
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De prijs voor bedrukking van de gadgets is steeds voor bedrukking in 1 kleur. 
Meer kleuren zijn mogelijk. Wij maken u hiervoor graag een gedetailleerd voorstel.

Mini grijpmachine met geluid en 3 joysticks

type 25 100 250 >250

Fruitmachine 38,32 34,19 29,96 bel

Bedrukking - - - -

Jongleerset 460x250x100 mm

type 25 100 250 >250

Jongleerset 25,12 23,31 19,97 bel

Bedrukking bel bel bel bel

Basketspel 80x50x25 mm

type 300 1000 3000 >3000

Basketspel 0,98 0,82 0,78 bel

Bedrukking 1,17 0,92 0,73 bel
1 kleur 30x20mm

Magneetspellen - 115x115 mm

type 250 1000 2500 >2500

Magneetspel 0,99 0,87 0,73 bel

Bedrukking 1 kleur 0,56 0,38 0,31 bel
1 kleur 20x10mm

Keuze uit Ludo, tangram en mens-erger-je-niet / Halma

Alle prijzen zijn per stuk.
Alle prijzen zijn excl. BTW.
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De prijs voor bedrukking van de gadgets is steeds voor bedrukking in 1 kleur. 
Meer kleuren zijn mogelijk. Wij maken u hiervoor graag een gedetailleerd voorstel.

Villa Carton reuze kartonnen meubels

formaat 1 >10 >100

Kasteel 39,95 34,95 bel
Poppenhuis 22,50 19,95 bel
Troon 29,95 24,95 bel
Stiften set 9,99 7,95 bel
Kleurboek (2x) 9,99 7,95 bel

DOBBELSTEEN - SPECIAL - VOLGENS UW EIGEN DESIGN

formaat >1000 >2000 >5000

16mm (1) 0,69 0,47 bel
16mm (2) 0,74 0,52 bel
18mm (1) 0,88 0,61 bel (1) Alle zijdes bedrukt in dezelfde kleur
18mm (2) 0,94 0,67 bel      Kleuren:  wit, zwart, rood, geel, groen, blauw
22mm (1) 1,08 0,72 bel (2) Alle zijdes bedrukt in verschillende kleur
22mm (2) 1,16 0,88 bel      1 kleur per zijde. Dobbelsteen steeds wit

  éénmailge toolkost € 125 per afbeelding

SPEL OP MAAT
WinGames maakt ook spellen op maat.Niet alleen een ganzenbord of Monopoly, maar ook
spellen met onze eigen spelregels. Wij verzorgen zowel het spelontwerp als de layout als de
productie van uw spel. U kan dus rustig toekijken en genieten. Contacteer ons voor een
prijsopgave via info@wingames.be of bel ons.

formaat >1000 >2000 >5000

Spel op maat bel bel bel

Alle prijzen zijn per stuk.
Alle prijzen zijn excl. BTW.
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De prijs voor bedrukking van de gadgets is steeds voor bedrukking in 1 kleur. 
Meer kleuren zijn mogelijk. Wij maken u hiervoor graag een gedetailleerd voorstel.

6. Spellen voor buiten

Nylon frisbee opvouwbaar 240mm doorsnede

type 500 1000 2500 >2500

Frisbee nylon 0,49 0,44 0,38 bel
logo 1 kleur 1,27 0,92 0,73 bel

Boemerang plastic 240mm doorsnede

type 500 1000 2500 >2500

Boemerang 0,97 0,74 0,63 bel
logo 1 kleur 1,27 0,92 0,73 bel
120x120mm

beschikbaar in kleuren rood, geel, wit, blauw

Jojo transparant 55mm doorsnede

type 300 1000 2500 >2500

Jojo 1,59 1,22 0,92 bel
bedrukking 1 kleur bel bel bel bel
35mm

beschikbaar in kleuren rood, blauw, groen, oranje, volledig transparant

Jojo aluminium 56mm doorsnede

type 100 300 1000 >1000

Jojo 2,88 2,56 1,96 bel
bedrukking 1 kleur bel bel bel bel
25mm

Alle prijzen zijn per stuk.
Alle prijzen zijn excl. BTW.
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De prijs voor bedrukking van de gadgets is steeds voor bedrukking in 1 kleur. 
Meer kleuren zijn mogelijk. Wij maken u hiervoor graag een gedetailleerd voorstel.

Vlieger plastic met staart 700x580 mm

type 50 250 1000 >1000

Vlieger 5,78 3,99 2,78 bel
bedrukking 1 kleur 2,88 1,80 1,68 bel
120x120mm

Tic tac toe handdoek katoen - inclusief spelstukken in rugzak -  150x75 mm

type 25 100 250 >250

Handdoek 13,21 12,18 11,30 bel
bedrukking bel bel bel bel

Petanque set 3 ballen metaal + kleine bal hout in etui

type 25 100 250 >250

Spelset 8,72 7,90 7,19 bel
Petanqueset bel bel bel bel

Petanqueset 6 ballen kunststof in polyester etui

type 100 300 1000 >1000

Petanqueset 3,02 2,52 1,90 bel
Bedrukking 3,10 2,32 1,80 bel
1 kleur

Alle prijzen zijn per stuk.
Alle prijzen zijn excl. BTW.
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De prijs voor bedrukking van de gadgets is steeds voor bedrukking in 1 kleur. 
Meer kleuren zijn mogelijk. Wij maken u hiervoor graag een gedetailleerd voorstel.

Bal met uw bedrukking in 2 kleuren op de bal gedrukt (op 12 plaatsen)

type 500 1000 2500 >2500

Bal 6,43 5,81 4,78 bel
Bedrukking 2 kleuren inclusief inclusief inclusief inclusief
40x40mm

Keuze uit 4 motieven

 SCHUIMRUBBER SOFTBALLEN - NIET SPRINGEND

formaat <100 <500 <1000 <2000 minimum
doorsnede aantal

70mm - 0,92 0,83 0,66 400,00 Beschikbare kleuren:
90mm - 1,11 1,02 0,84 200,00    rood
120mm 2,87 2,54 1,91 1,69 75,00    blauw
150mm 3,45 3,23 3,09 2,91 40,00    groen
180mm 4,10 3,88 3,60 3,45 50,00    geel
210mm 7,32 7,20 7,09 6,62 32,00    oranje
300mm 42,04 31,87 27,11 24,13 8,00    paars
400mm 57,81 51,51 46,32 42,27 2,00

Meerprijs indien de bal voorzien wordt van een gepersonaliseerd logo
70-120mm 0,20 0,15 0,13 0,09
150-400mm - 0,25 0,24 0,22

Meerprijs voor een gepersonaliseerd logo wordt opgegeven per stuk. Het logo kan slechts in 1 kleur.
Minimum aantal is per kleur. De ballen dienen dus in veelvouden van dit aantal te worden afgenomen.
Eenmalige opstartkost voor het plaatsen van uw logo - € 150

 SCHUIMRUBBER VINGER, VOORZIEN VAN UW OPDRUK

formaat 250 500 >500

160mm 8,15 6,95 bel

Eenmalige opstartkost voor het plaatsen van uw logo - € 150
Kleuren: rood, blauw, groen, geel, oranje, paars

DOBBELSTEEN - SCHUIMRUBBER MET UW GEPERSONALISEERDE OPDRUK (1 kleur)

formaat 250 500 >500

160mm 4,95 3,92 bel   
300mm 31,20 27,83 bel   
400mm 37,13 35,60 bel   
500mm 55,71 52,62 bel   

Eenmalige opstartkost € 95 per zijde
Kleuren: rood, blauw, groen, geel, oranje, paars

Alle prijzen zijn per stuk.
Alle prijzen zijn excl. BTW.
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