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byRIEZEBOS

en RIEZEBOS•

zijn handelsnamen van Drukkerij Riezebos B.V.

Rouwdrukwerk
telefoon: 0174-527155
e-mail: rouw@riezebos.online

Pastoor Van Rooijplein 1

2678 JA  De Lier

telefoon algemeen:  0174-527152

e-mail algemeen: info@riezebos.online

Beschikbare materialen:

Multidesign Naturel (crème) 130/170/240/300 gr/m2

Prodesign (wit) 160/200/250/300/350 gr/m2

Houtvrij offset (wit) 250 gr/m2

Curious Metallics   240 gr/m2 

Majestic Milk   250 gr/m2

Marble White   250 gr/m2

Alle prijzen in deze prijscourant zijn exclusief btw.

Zetfouten voorbehouden

©2022 Drukkerij Riezebos B.V.
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Diverse bewerkingen

Foto bewerken vanaf € 22,00

per kwartier €  22,00

Foto scannen € 5,00

per alternatieve opmaak € 45,00

tekstwissel € 22,00

Digitaal
PDF maken zonder kaart € 55,00

PDF maken voor digitaal gebruik € 15,00

Advertenties

zonder kaart € 45,00

hoofdadvertentie € 22,00

elke volgadvertentie € 13,50

aanpassen voor andere krant € 6,00

dankadvertentie € 22,00
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Rouwbrieven

Vaste kosten € 95, inclusief twee correctieronden

 elke extra correctieronde € 15,00

 € 22,00, bij aanlevering van correctievrije PDF

 met snijlijnen en rondom 3 mm afloop

 € 22,00, bij ongewijzigde herdruk

opengevouwen 210 x 296 / 420 x 148

formaat 230 x 170 / 340 x 115

 270 x 190

 290 x 145

 320 x 160

Multidesign Naturel  Curious metallics, Majestic Milk

Prodesign, Houtvrij Offset Marble White

tweezijdig kleur € 1,65 tweezijdig kleur € 1,85

enkelzijdig kleur € 1,55 enkelzijdig kleur € 1,75

tweezijdig zwart € 1,30 tweezijdig zwart € 1,50

enkelzijdig zwart € 1,20 enkelzijdig zwart € 1,40

extra ril per kaart € 0,20

Uitnodigingen en spreekkaartjes (ongeacht papiersoort)

25 stuks € 22,00

per 5 stuks meer € 1,10

tweezijdig + 100%
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Dankbetuigingen/Bidprentjes

Vaste kosten € 95, inclusief twee correctieronden

 elke extra correctieronde € 15,00

 € 22,00, bij aanlevering van correctievrije PDF

 met snijlijnen en rondom 3 mm afloop

 € 22,00, bij ongewijzigde herdruk

opengevouwen 148 x 210 / 296 x 105

formaat 190 x 140 / 280 x 95

Multidesign Naturel  Curious metallics, Majestic Milk

Prodesign, Houtvrij Offset Marble White

tweezijdig kleur € 1,00 tweezijdig kleur € 1,10

enkelzijdig kleur € 0,95 enkelzijdig kleur € 1,05

tweezijdig zwart € 0,85 tweezijdig zwart € 0,95

enkelzijdig zwart € 0,80 enkelzijdig zwart € 0,90

extra ril per kaart € 0,20

enkele kaart  148 x 105

(niet gevouwen)  140 x 95

Multidesign Naturel  Curious metallics, Majestic Milk

Prodesign, Houtvrij Offset Marble White

tweezijdig kleur € 0,75 tweezijdig kleur € 0,85

enkelzijdig kleur € 0,70 enkelzijdig kleur € 0,80

tweezijdig zwart € 0,60 tweezijdig zwart € 0,70

enkelzijdig zwart € 0,55 enkelzijdig zwart € 0,65
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Enveloppen

formaat prijs per stuk

220 x 156 mm (A5) € 0,35

114 x 162 mm  (A6) € 0,30

225 x 185 mm € 0,40

200 x 145 mm € 0,35 

170 x 170 mm € 0,35

180 x 120 mm € 0,30

155 x 155 mm € 0,30

154 x 100 mm € 0,30

Adresseren

printgereed maken € 22,00

afdruk per adres € 0,25

Op aanvraag

PostNL adrescheck € 10,00

Adressen corrigeren € 22,00 per kwartier
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Liturgieën

omslag 170 grs/m2 crème of 170 grs/m2 wit

binnenwerk 130 grs/m2 crème of 120 grs/m2 wit

voor afwijkende gramsgewichten geldt een toeslag.

Vastekosten
opmaak en afwerking € 60,00

per vel
tweezijdig kleur  € 0,90

enkelzijdig kleur  € 0,55

tweezijdig zwart  € 0,40

enkelzijdig zwart  € 0,30
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Foto’s en beeldbanken

Gratis
www.pixabay.com

www.pexels.com

www.unsplash.com

Betaald
www.shutterstock.com

www.istockphoto.com

www.bigstockphoto.com

Foto printen op 300 gr/m2 Prodesign

vaste kosten per formaat € 3,00

10 x 15 cm € 0,45

13 x 18 cm € 0,75

15 x 20 cm € 1,05

20 x 20 cm € 1,60

20 x 30 cm € 1,60

21 x 29,7 cm (A4) € 1,60

30 x 40 cm € 2,05

29,7 x 42 cm (A3) € 2,05
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Leveringsvoorwaarden

Van toepassing zijn de leveringsvoorwaarden voor de 

Grafische Industrie, gedeponnerd ter griffie van de Rechtbank 

te Amsterdam op 2 juni 2019 onder nummer 41/2019.

De volledige tekst staat op 

https://www.riezebos.online/wp-content/uploads/2022/02/

Leveringsvoorwaarden-Riezebos-KVGO.pdf

In het kort:

- Betaling binnen 30 dagen na factuurdatum.

- Reclames binnen 14 dagen na factuurdatum.

- De leverancier is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en 

gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de opdracht-

gever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven. 

- Opdrachtgever garandeert dat aangeleverde bestanden zoals 

illustraties, foto’s en teksten, rechtenvrij zijn.

- Alle door leverancier vervaardigde zaken, zoals zetsel, 

bewerkte illustraties, modellen, films, drukplaten, etc, blijven 

eigendom van de leverancier.
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