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Alle formaten tot 50x70cm

Eigen formaat en oplage mogelijk

Goedkoper dan offset bij kleine oplages

!

!

!

!

Hogere kwaliteit afdruk dan offset

15+ unieke papiersoorten op voorraad

Herhaalbestelling in een klik

Verzending in blanco verpakking

!

!

!

!

Waarom PeterPrint?

Alle productenProductnaamProductnaam

ProductnaamProductnaamProductnaam

Wat wil je graag laten drukken?

Specialist in drukwerk van 1 - 1000 stuks.

Zoek op product #

1 4

Ansicht- en wenskaarten

Ansichtkaarten

Ansichtkaarten met foliedruk

Anzichtkaarten met spot-UV lak

Kerstkaarten

Brochures en magazines

Boeken

Geniete magazines

Losbladig binnenwerk

Magazines gelijmd

Wire-o brochures

Flyers

Flyers

Flyers met foliedruk

FLyers met spot-UV lak

Ronde flyers

Stickers

Stickers

Ronde stickers

Visitekaartjes

Visitekaartjes

Visitekaartjes met folierduk

Visitekaartjes met spot-UV lak

Overige producten

Briefpapier

Compliment cards

Deurhangers

Direct mail drukken en versturen

Entreekaarten

Kalenders

Krant drukken kleine oplage

Menukarten

Placemats

PLano drukvellen HP Indigo

Presentatiemappen

Productsheets

Folders

Folders

Folders met foliedruk

Folders met Spot-UV lak

Posters

Posters

Onze producten

Zoek in onze producten # Sorteer A-Z
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Waarom PeterPrint?

Digitaal drukwerk vanaf 1 exemplaar

Alle formaten tot 50x70cm

Eigen formaat en oplage mogelijk

Goedkoper dan offset bij kleine oplages

Hogere kwaliteit afdruk dan offset

15+ unieke papiersoorten op voorraad

Herhaalbestelling in een klik

Verzending in blanco verpakking

!

!

!

!

!

!

!

!

Bestel gratis

Alle papiersoorten

Alle drukwerkkwaliteiten

Speciale afwerkingen

!

!

!

Bestel een uitgebreid pakket met 

papiermonsters ter waarde van €20,00

Gratis Sample Box

Alle producten

Productnaam Productnaam

Productnaam Productnaam

Productnaam Productnaam

Specialist in drukwerk van 

1 - 1000 stuks

Wat wil je graag laten drukken?

Zoek op product !

1
4

Onze producten

Zoek in onze producten !

Sorteer A-Z

Ansicht- en wenskaarten

Ansichtkaarten

Ansichtkaarten met foliedruk

Anzichtkaarten met spot-UV lak

Kerstkaarten

Brochures en magazines

Boeken

Geniete magazines

Losbladig binnenwerk

Magazines gelijmd

Wire-o brochures

Flyers

Flyers

Flyers met foliedruk

FLyers met spot-UV lak

Ronde flyers

Folders

Folders

Folders met foliedruk

Folders met Spot-UV lak

Stickers

Stickers

Ronde stickers

Visitekaartjes

Visitekaartjes

Visitekaartjes met folierduk

Visitekaartjes met spot-UV lak

Overige producten

Briefpapier

Compliment cards

Deurhangers

Direct mail drukken en versturen

Entreekaarten

Kalenders

Krant drukken kleine oplage

Menukarten

Placemats

PLano drukvellen HP Indigo

Presentatiemappen

Productsheets

Posters

Posters



Toevoegen aan opgeslagen producten

In winkelmandje

Bestanden voor 16.00 vandaag 

aangeleverd. Gratis bezorgd op 

ma. 25 mrt.

€35,53
Excl. BTW

Soort product: Luikvouw-kaarten wijzig

Eindformaat: 210 x 210 mm wijzig

Oriëntatie: Staand wijzig

Papiersoort: Sulfaatkarton enkelzi … wijzig

Papiergewicht: 350 gr/m2 wijzig

Bedrukking: Dubbelzijdig fullcolo … wijzig

Schoonsnijden: Schoonsnijden wijzig

Extra afwerking: Enkelzijdig glanz … wijzig

Oplage en prijs: 750 stuks wijzig

Jouw product

Je kunt het product nog aanpassen in je winkelmandje

Het bestand kun je uploaden na het afrekenen.

Een professional checkt je bestand voordat we gaan 

drukken.

!

!

!

De laatste checks

Kan ik helpen? 

Bel ons op 088 2211500 of stuur een 

bericht via het contactformulier

Vandaag bereikbaar vanaf 8.30 uur.

Kom je er niet uit?

Onze klantenservice

Chat met ons

Opgeslagen producten

Bestanden te uploaden

Orders in productie

Verzonden bestelling

Je hebt momenteel:

0

0

0

1

"

#

$

%

Ga naar je account voor een compleet overzicht.

Hi Jeroen!

Aanleverspecificaties

Bacon ipsum dolor amet drumstick bresaola turkey venison rump. Sausage short ribs chicken shoulder 

landjaeger pork ribeye.Link naar eerste aanleverspecificatie

Link naar tweede aanleverspecificatie

Link naar derde aanleverspecificatie

!

!

!

Oplage en prijs
De verwachte leverdatum geldt als je voor 16:00 uur bestelt en drukklare bestanden hebt geüpload. De 

verwachte leverdatum is geen 100% garantie. Na het afrekenen van je bestelling kan je de bestanden uploaden. 

Prijzen zijn inclusief gratis verzending.

Voer je eigen aantal in Aantal Berekenen

Wil je op een andere dag bestellen? Selecteer een aantal en check de leverdatum. 

Als ik 

Dan wordt mijn drukwerk op Woensdag 8 mei geleverd. Bestel voor de zekerheid een dagje eerder i.v.m. 

calamiteiten of problemen bij de bezorging.

In winkelmandje

Exclusief BTW Inclusief BTW

Voor 16:00 uur 100 stuks bestel.Morgen !

750 stuks € 16,45 Dinsdag 2 april &

1000 stuks € 16,45 Dinsdag 2 april &

500 stuks € 16,45 Dinsdag 2 april &

250 stuks € 16,45 Dinsdag 2 april &

100 stuks € 16,45 Dinsdag 2 april &

25 stuks € 16,45 Dinsdag 2 april &

1 Proefdruk € 16,45 Dinsdag 2 april &

Aantal Prijs (incl. BTW) Verwachte afleverdatum

Extra afwerking

Personaliseren & Meest gekozen

Lamineren &

Laminaat is een fantastische afwerking ter bescherming van je drukwerk blabla.

Enkelzijdig mat

Enkelzijdig glanzend

Dubbelzijdig mat

Dubbelzijdig glanzend

Boorgat & Meest gekozen

Afgeronde hoeken &

Schoonsnijden &

Bedrukking &

Papiergewicht 350 gr/m2 Wijzig

Papiersoort
Kies je papiersoort! We hebben heel veel keuze, dus als je het handig vindt dan kan je ook gratis onze sample 

box aanvragen. Klik op het info icoontje om meer informatie en afbeeldingen van de papiersoort te zien. 

Als je kiest voor MC papier of sulfaatkarton dan raden we je aan om bij het kopje 'lamineren' te kiezen voor 

afwerking met laminaat voor extra bescherming.

 Sulfaatkarton enkelzijdig gestreken & Meest gekozen

Biotop & Meest gekozen

HVO Offset &

MC Glanzend & Meest gekozen

MC Mat & Meest gekozen

Staand Liggend Vierkant

Oriëntatie

Eindformaat
Kies het formaat van je ansichtkaart. Of vul zelf een uniek formaat in!

A8 148 x 210 mm Meest gekozen

Eigen formaat Minimaal 40 x 4 mm, Maximaal 297 x 420 mm

Lengte X Breedte mm Klaar

A7 148 x 210 mm Meest gekozen

A6 148 x 210 mm

A5 148 x 210 mm Meest gekozen

Vierkant 210 x 210 mm Meest gekozen

Productnaam Productnaam Productnaam

Kies het soort product

Ansichtkaarten drukken kan al vanaf €16,14
Wil je graag ansichtkaarten drukken of postkaarten versturen? Dan ben je bij PeterPrint aan het juiste adres. 

Postkaarten, uitnodigingen, wenskaarten, gevouwen of ongevouwen; wij drukken verschillende kaarten zoals jij het 

wilt! Ansichtkaarten drukken wij vaak binnen 1 werkdag. Ansichtkaarten zonder speciale afwerkingen worden 

dezelfde dag nog verstuurd als je deze voor 16:00 bij ons bestelt! Lees meer

Ronde Flyers     |     Flyers met spot-uv lak     |     Flyers met foliedruk

Gerelateerde producten

Bereken prijs en levertijd

Bereken prijs en levertijd Meer productinformatie Aanleverspecificaties

Ansichtkaarten laten drukken

Producten             Ansichtkaarten!

Voor 16.00 besteld, vandaag gratis verzonden                 Gratis uitgebreide bestandscontrole! ! "
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jouw e-mailadres "

Does your lorem ipsum text long for something a little 

meatier? Give our generator a try… it’s tasty!

Mail mij designtips!

PeterPrint

Westerkade 16-4

9718 AS Groningen

info@peterprint.nl

+31 (0)88 - 22 11 500

Contact

Over ons

Aanleverspecif icaties

Levertijd en verzending

Vacatures

Papier en Milieu

Online drukkerij

Blog

PeterPrint

Ansichtkaarten drukken

Boeken drukken

Briefpapier drukken

Flyers drukken

Folders drukken

Geniete magazines drukken

Kalenders drukken

Onze producten
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Wil je ons volgen?

jouw e-mailadres !

Does your lorem ipsum text long for something a little meatier? Give our generator a try… it’s tasty!

Mail mij designtips!

PeterPrint

Westerkade 16-4

9718 AS Groningen

info@peterprint.nl

+31 (0)88 - 22 11 500

Contact

Over ons

Aanleverspecif icaties

Levertijd en verzending

Vacatures

Papier en Milieu

Online drukkerij

Blog

PeterPrint

Ansichtkaarten drukken

Boeken drukken

Briefpapier drukken

Flyers drukken

Folders drukken

Geniete magazines drukken

Kalenders drukken

Onze producten

Ansichtkaarten laten drukken

Ansichtkaarten drukken kan al vanaf €16,14
Wil je graag ansichtkaarten drukken of postkaarten 

versturen? Dan ben je bij PeterPrint aan het juiste adres. 

Postkaarten, uitnodigingen, wenskaarten, gevouwen of 

ongevouwen; wij drukken verschillende kaarten zoals jij het 

wilt! Ansichtkaarten drukken wij vaak binnen 1 werkdag. 

Ansichtkaarten zonder speciale afwerkingen worden 

dezelfde dag nog verstuurd als je deze voor 16:00 bij ons 

bestelt! Lees meer

Ronde Flyers     |     Flyers met spot-uv lak     |     Flyers met foliedruk

Gerelateerde producten

Bereken prijs en levertijd

Bereken prijs en levertijd Meer productinformatie Aanleverspecificaties

Productnaam Productnaam Productnaam

Kies het soort product

Eindformaat
Kies het formaat van je ansichtkaart. Of vul zelf een uniek formaat in!

A8 148 x 210 mm Meest gekozen

Eigen formaat Minimaal 40 x 4 mm, Maximaal 297 x 420 mm

Lengte X Breedte mm Klaar

A7 148 x 210 mm Meest gekozen

A6 148 x 210 mm

A5 148 x 210 mm Meest gekozen

Vierkant 210 x 210 mm Meest gekozen

Staand Liggend Vierkant

Oriëntatie

Papiersoort
Kies je papiersoort! We hebben heel veel keuze, dus als je het handig vindt dan kan je ook gratis onze sample 

box aanvragen. Klik op het info icoontje om meer informatie en afbeeldingen van de papiersoort te zien. 

Als je kiest voor MC papier of sulfaatkarton dan raden we je aan om bij het kopje 'lamineren' te kiezen voor 

afwerking met laminaat voor extra bescherming.

 Sulfaatkarton enkelzijdig gestreken ! Meest gekozen

Biotop ! Meest gekozen

HVO Offset !

MC Glanzend ! Meest gekozen

MC Mat ! Meest gekozen

Extra afwerking

Personaliseren ! Meest gekozen

Lamineren !

Laminaat is een fantastische afwerking ter bescherming van je drukwerk blabla.

Enkelzijdig mat

Enkelzijdig glanzend

Dubbelzijdig mat

Dubbelzijdig glanzend

Boorgat ! Meest gekozen

Afgeronde hoeken !

Oplage en prijs
De verwachte leverdatum geldt als je voor 16:00 uur bestelt en drukklare bestanden hebt geüpload. De 

verwachte leverdatum is geen 100% garantie. Na het afrekenen van je bestelling kan je de bestanden uploaden. 

Prijzen zijn inclusief gratis verzending.

Voer je eigen aantal in Aantal Berekenen

Wil je op een andere dag bestellen? Selecteer een aantal en check de leverdatum. 

Als ik 

Dan wordt mijn drukwerk op Woensdag 8 mei geleverd. Bestel voor de zekerheid een dagje eerder i.v.m. 

calamiteiten of problemen bij de bezorging.

In winkelmandje

Exclusief BTW Inclusief BTW

Voor 16:00 uur 100 stuks bestel.Morgen

!

750 stuks € 16,45 Dinsdag 2 april !

1000 stuks € 16,45 Dinsdag 2 april !

500 stuks € 16,45 Dinsdag 2 april !

250 stuks € 16,45 Dinsdag 2 april !

100 stuks € 16,45 Dinsdag 2 april !

25 stuks € 16,45 Dinsdag 2 april !

1 Proefdruk € 16,45 Dinsdag 2 april !

Aantal Prijs (incl. BTW) Verwachte afleverdatum

Aanleverspecificaties

Bacon ipsum dolor amet drumstick bresaola turkey venison rump. Sausage short ribs chicken shoulder 

landjaeger pork ribeye.Link naar eerste aanleverspecificatie

Link naar tweede aanleverspecificatie

Link naar derde aanleverspecificatie

!

!

!

Schoonsnijden !

Bedrukking !

Papiergewicht 350 gr/m2 Wijzig

Zoek op product "

1 4
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Wil je ons volgen?

jouw e-mailadres !

Does your lorem ipsum text long for something a 

little meatier? Give our generator a try… it’s 

tasty!

Mail mij designtips!

PeterPrint   |   Westerkade 16-4   |   

9718 AS Groningen   |   info@peterprint.nl   |   

+31 (0)88 - 22 11 500

Contact

Over ons

Aanleverspecif icaties

Levertijd en verzending

Vacatures

Papier en Milieu

Online drukkerij

Blog

PeterPrint

Ansichtkaarten drukken

Boeken drukken

Briefpapier drukken

Flyers drukken

Folders drukken

Geniete magazines drukken

Kalenders drukken

Onze producten

Kies het soort product

Productnaam

Productnaam

Productnaam

Eindformaat

Kies het formaat van je ansichtkaart. Of vul zelf een 

uniek formaat in!

Vierkant 210 x 210 mm Meest gekozen

A5 210 x 210 mm

A6 210 x 210 mm

A7 210 x 210 mm

A8 210 x 210 mm

Eigen formaat Minimaal 40 x 4 mm, 

Maximaal 297 x 420 mm

Lengte X Breedte mm

Klaar

Oriëntatie

Kies het formaat van je ansichtkaart. Of vul zelf een 

uniek formaat in!

Staand Liggend Vierkant

Papiersoort

Kies je papiersoort! We hebben heel veel keuze, dus als 

je het handig vindt dan kan je ook gratis onze sample 

box aanvragen. Klik op het info icoontje om meer 

informatie en afbeeldingen van de papiersoort te zien. 

Als je kiest voor MC papier of sulfaatkarton dan raden 

we je aan om bij het kopje 'lamineren' te kiezen voor 

afwerking met laminaat voor extra bescherming.

MC Mat ! Meest gekozen

MC Glanzend !

HVO Offset !

Biotop !

 Sulfaatkarton enkelzijdig gestreken !

Papiergewicht 350 gr/m2 Wijzig

Bedrukking !

Schoonsnijden !

Extra afwerking

Afgeronde hoeken !

Boorgat !

Personaliseren !

Lamineren !

Laminaat is een fantastische afwerking ter 

bescherming van je drukwerk blabla.

Enkelzijdig mat

Dubbelzijdig mat

Enkelzijdig glanzend

Dubbelzijdig glanzend

Oplage en prijs

De verwachte leverdatum geldt als je voor 16:00 uur 

bestelt en drukklare bestanden hebt geüpload. De 

verwachte leverdatum is geen 100% garantie. Na het 

afrekenen van je bestelling kan je de bestanden 

uploaden. Prijzen zijn inclusief gratis verzending.

1 Proefdruk € 16,45 Di - 2 april !

25 stuks € 16,45 Di - 2 april !

250 stuks € 16,45 Di - 2 april !

500 stuks € 16,45 Di - 2 april !

750 stuks € 16,45 Di - 2 april !

1000 stuks € 16,45 Di - 2 april !

Exclusief BTW Inclusief BTW

Wil je op een andere dag bestellen? Selecteer een 

aantal en check de leverdatum. 

Als ik 

Dan wordt mijn drukwerk op Woensdag 8 mei geleverd. 

Bestel voor de zekerheid een dagje eerder i.v.m. 

calamiteiten of problemen bij de bezorging.

In winkelmandje

Voor 16:00 uur 100 stuks 

bestel.

Morgen

!

Aantal Prijs 
incl. BTW

Verwachte 
afleverdatum

Voer je eigen aantal in

Aantal Berekenen

100 stuks € 16,45 Di - 2 april !

Aanleverspecificaties

Bacon ipsum dolor amet drumstick bresaola turkey 

venison rump. Sausage short ribs chicken shoulder 

landjaeger pork ribeye. 

Link naar eerste aanleverspecificatie

Link naar tweede aanleverspecificatie

Link naar derde aanleverspecificatie

!

!

!

Ansichtkaarten drukken kan al vanaf 

€16,14

Wil je graag ansichtkaarten drukken of postkaarten 

versturen? Dan ben je bij PeterPrint aan het juiste adres. 

Postkaarten, uitnodigingen, wenskaarten, gevouwen of 

ongevouwen; wij drukken verschillende kaarten zoals jij 

het wilt! Ansichtkaarten drukken wij vaak binnen 1 

werkdag. Ansichtkaarten zonder speciale afwerkingen 

worden dezelfde dag nog verstuurd als je deze voor 

16:00 bij ons bestelt! Lees meer

Bereken prijs en levertijd

Ronde Flyers     |     Flyers met spot-uv lak

Flyers met foliedruk

Gerelateerde producten

Bereken prijs 
en levertijd

Meer product-
informatie

Aanlever-
specificaties

Ansichtkaarten laten drukken

Zoek op product "

1 4



Hoe bestel ik mijn product? 

Kies in de menubalk welk product je wilt berekenen. Op de productpagina 

maak je een keuze uit bijvoorbeeld formaat, papi.. Lees meer

Ik wil graag een product bestellen maar ik kan het niet vinden 

op de site, wat nu?

 Hoe kan ik de prijs berekenen voor mijn bestelling?

 Ik wil graag een order opnieuw bestellen, kan dat?

 Kan ik meerdere producten tegelijk bestellen?

Alle vragen over bestellen

Bestellen

Wat is de status van mijn bestelling?

Kan ik ook vanuit het buitenland bestellen?

Op welke manier kan ik betalen? 

Kan ik op rekening betalen?

Alle vragen over betaling en factuur

Betaling en factuur

Hoe bestel ik mijn product? 

Kies in de menubalk welk product je wilt berekenen. Op de productpagina 

maak je een keuze uit bijvoorbeeld formaat, papi.. Lees meer

Ik wil graag een product bestellen maar ik kan het niet vinden 

op de site, wat nu?

 Hoe kan ik de prijs berekenen voor mijn bestelling?

 Ik wil graag een order opnieuw bestellen, kan dat?

 Kan ik meerdere producten tegelijk bestellen?

Alle vragen over bestellen

Bestellen

voornaam en achternaam

email-adres

bericht

Verstuur bericht

Stuur ons een berichtje

Staat je vraag er niet tussen? Stuur ons een bericht

Wat is de status van mijn bestelling?

Kan ik ook vanuit het buitenland bestellen?

Op welke manier kan ik betalen? 

Kan ik op rekening betalen?

Waar vind ik de factuur voor mijn order?

Alle vragen over betaling en factuur

Betaling en factuur

Leveren jullie de pakketten in december ook binnen 

één dag af?

Kan mijn pakket ook op zaterdag geleverd worden?

Met welk transportbedrijf wordt mijn pakket bezorgd?

Kan ik mijn drukwerk bij jullie ophalen?

Wat betekent een 11-uurs levering?

Alle vragen over verzending

Verzending

Hoe moet ik mijn bestand aanleveren?

Met welk programma moet ik mijn bestand opmaken?

Ik krijg mijn bestand niet geüpload, wat moet ik doen?

Kan ik online mijn drukwerk ontwerpen?

Wat is afloop?

Alle vragen over bestanden en uploaden

Bestanden en uploaden

Veelgestelde vragen

Wat zoek je? !

Aanleverspecificaties
Bacon ipsum dolor amet drumstick bresaola 

turkey venison rump. Sausage short ribs 

chicken shoulder landjaeger pork ribeye.

Bekijk instructies

Contact
Bacon ipsum dolor amet drumstick bresaola 

turkey venison rump. Sausage short ribs 

chicken shoulder landjaeger pork ribeye.

Neem contact op

Chatten met Peter
Bacon ipsum dolor amet drumstick bresaola 

turkey venison rump. Sausage short ribs 

chicken shoulder landjaeger pork ribeye.

Chat met ons

Klantenservice

Home             Klantenservice!

Voor 16.00 besteld, vandaag gratis verzonden                 Gratis uitgebreide bestandscontrole! ! "
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Onze producten

Service staat bij ons niet alleen op de website, het zit in ons DNA. Natuurlijk is het voor iedereen handig als je bijna alles 

zelf op kan zoeken. Daarom hebben we onze website samen met onze klanten gemaakt. Maar als je er niet uit komt dan 

helpen wij je graag verder. 
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Onze producten

Wat is de status van mijn bestelling?

Kies in de menubalk welk product je wilt berekenen. Op de productpagina maak je een keuze uit bijvoorbeeld 

formaat, papi.. Lees meer

Op welke manier kan ik betalen? 

Kan ik ook vanuit het buitenland bestellen?

Kan ik op rekening betalen?
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