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!jouw e-mailadres
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- Je wilt 500 ansichtkaarten laten drukken, in 50 verschillende ontwerpen

- Gepersonaliseerde direct mail met de naam van elke klant

- Vergeten om drukwerk te bestellen van de beurs van morgen

- Je hebt genummerde entreekaarten nodig

- Te weinig uitnodigingen laten drukken voor een congres

- Nog 1 beursdag te gaan en je staat zonder flyers

- Onverwachts bezoek van een belangrijke klant

- 6 perfecte handouts voor je presentatie laten drukken in plaats van zelf 

printen

- Cursusbrochures waren sneller op dan gedacht

- Je wilt dat er deze week een gepersonaliseerde self mailer bij je klanten ligt

- Te weinig readers in voorraad, en de training is morgen al

- Je wilt een unieke actiecode op iedere flyer laten drukken

- Snel extra point of sale materiaal nodig om je actie te ondersteunen

- Een dummy of mockup van je verpakkingen maken

- Een proefdruk voor je huisstijlpresentatie maken

- Huisstijl-handboekje voor je klant laten drukken

- Persoonlijke omslagmappen maken voor een belangrijke offerte

...en we kunnen nog wel even doorgaan ;)

In deze situaties is digitaal drukwerk ideaal:

Download onze gratis drukwerkhacks

Blog-afbeelding

Hier komt een blog titel te staan 
over waar het over gaat. 

Bacon ipsum dolor amet ball tip pork chop beef ribs, 

ham hock ground round flank capicola picanha pork 

tail. Bacon brisket strip steak sirloin.

Ferry, 1 week ago 1 minute read| |1"

CATEGORIENAAM VAN BLOG

Blog-afbeelding

Hier komt een blog titel te staan 
over waar het over gaat. 

Bacon ipsum dolor amet ball tip pork chop beef ribs, 

ham hock ground round flank capicola picanha pork 

tail. Bacon brisket strip steak sirloin.

Ferry, 1 week ago 1 minute read| |1"

CATEGORIENAAM VAN BLOG

Bloggen met Peter

Blog-afbeelding

Hier komt een blog titel te staan 
over waar het over gaat. 

Bacon ipsum dolor amet ball tip pork chop beef ribs, 

ham hock ground round flank capicola picanha pork 

tail. Bacon brisket strip steak sirloin.

Ferry, 1 week ago 1 minute read| |1"

CATEGORIENAAM VAN BLOG

Lees alle reacties van onze klanten

Foto Foto Foto

Voor onze klanten is het een vereiste dat het 

drukwerk er top uit ziet. Daarnaast verwachten zij 

ook een goede prijs en flexibiliteit. Als het echt 

snel moet, dan regelt PeterPrint dat. En ook nog 

tegen een goede prijs. Hebben we vragen, dan 

bellen we even. 

Voor onze klanten is het een vereiste dat het 

drukwerk er top uit ziet. Daarnaast verwachten zij 

ook een goede prijs en flexibiliteit. Als het echt 

snel moet, dan regelt PeterPrint dat. En ook nog 

tegen een goede prijs. Hebben we vragen, dan 

bellen we even. We hebben 

Voor onze klanten is het een vereiste dat het 

drukwerk er top uit ziet. Daarnaast verwachten zij 

ook een goede prijs en flexibiliteit. Als het echt 

snel moet, dan regelt PeterPrint dat. En ook nog 

tegen een goede prijs. Hebben we vragen, dan 

bellen.

Klanten over PeterPrint

Gratis samplebox banner

CTA

Waarom PeterPrint?

Digitaal drukwerk vanaf 1 exemplaar

Alle formaten tot 50x70cm

Eigen formaat en eigen oplage mogelijk

Veel goedkoper dan offset bij kleine oplages

Hogere kwaliteit afdruk dan offset

Meer dan 15 unieke papiersoorten op voorraad

Herhaalbestelling in een klik

Verzending in blanco verpakking

Kan ik helpen? 

Foto

Bel 088 - 22 11 500

Chat met ons

Vandaag bereikbaar vanaf 8.30 uur.

Alle producten > 

Posters

icoon / illustratie

Stickers

icoon / illustratie

Ansichtkaarten

icoon / illustratie

Brochures

icoon / illustratie icoon / illustratie

Flyers

Visitekaartjes

icoon / illustratie

Foliedruk

icoon / illustratie

Magazines

icoon / illustratie

Specialist in drukwerk van 1 - 1000 stuks

Wat wil je graag laten drukken?

Home!

Producten !!

Klantenservice!

Blog!

Aanlever spec.!

Over ons!

Digitaal drukwerk voor de 

creatieve professional

9.5 van 10 

886 beoordelingen

Voor 16.00 besteld, vandaag gratis verzonden              Gratis uitgebreide bestandscontrole #Wat zoek je? !
4
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Meer blogs van PeterPrint

Blog-afbeelding

Hier komt een blog titel te staan 
over waar het over gaat. 

Bacon ipsum dolor amet ball tip pork chop beef ribs, 

ham hock ground round flank capicola picanha pork 

tail. Bacon brisket strip steak sirloin.

Ferry, 1 week ago 1 minute read| |1"

CATEGORIENAAM VAN BLOG

Blog-afbeelding

Hier komt een blog titel te staan 
over waar het over gaat. 

Bacon ipsum dolor amet ball tip pork chop beef ribs, 

ham hock ground round flank capicola picanha pork 

tail. Bacon brisket strip steak sirloin.

Ferry, 1 week ago 1 minute read| |1"

CATEGORIENAAM VAN BLOG

Bloggen met Peter

Klanten over PeterPrint

Foto

Voor onze klanten is het een vereiste dat het drukwerk er 

top uit ziet. Daarnaast verwachten zij ook een goede 

prijs en flexibiliteit. Als het echt snel moet, dan regelt 

PeterPrint dat. En ook nog tegen een goede prijs. 

Hebben we vragen, dan bellen.

Foto

Voor onze klanten is het een vereiste dat het drukwerk er 

top uit ziet. Daarnaast verwachten zij ook een goede 

prijs en flexibiliteit. Als het echt snel moet, dan regelt 

PeterPrint dat. En ook nog tegen een goede prijs. 

Hebben we vragen, dan bellen.

Foto

Voor onze klanten is het een vereiste dat het drukwerk er 

top uit ziet. Daarnaast verwachten zij ook een goede 

prijs en flexibiliteit. Als het echt snel moet, dan regelt 

PeterPrint dat. En ook nog tegen een goede prijs. 

Hebben we vragen, dan bellen.

Alle reacties van klanten

Download onze gratis 

drukwerkhacks

Waarom PeterPrint?

Digitaal drukwerk vanaf 1 exemplaar

Alle formaten tot 50x70cm

Eigen formaat en eigen oplage mogelijk

Veel goedkoper dan offset bij kleine 

oplages

Hogere kwaliteit afdruk dan offset

Meer dan 15 unieke papiersoorten op 

voorraad

Herhaalbestelling in een klik

Verzending in blanco verpakking

Gratis samplebox banner

CTA

Alle producten

Ansichtkaarten

icoon / illustratie

Brochures

icoon / illustratie

Ansichtkaarten

icoon / illustratie

Brochures

icoon / illustratie

Ansichtkaarten

icoon / illustratie

Brochures

icoon / illustratie

Ansichtkaarten

icoon / illustratie

Brochures

icoon / illustratie

Specialist in drukwerk van 

1 - 1000 stuks

Wat wil je graag laten drukken?

Zoek op product #
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- Je wilt 500 ansichtkaarten laten drukken, in 50 verschillende ontwerpen

- Gepersonaliseerde direct mail met de naam van elke klant

- Vergeten om drukwerk te bestellen van de beurs van morgen

- Je hebt genummerde entreekaarten nodig

- Te weinig uitnodigingen laten drukken voor een congres

- Nog 1 beursdag te gaan en je staat zonder flyers

- Onverwachts bezoek van een belangrijke klant

- 6 perfecte handouts voor je presentatie laten drukken in plaats van zelf 

printen

- Cursusbrochures waren sneller op dan gedacht

- Je wilt dat er deze week een gepersonaliseerde self mailer bij je klanten ligt

- Te weinig readers in voorraad, en de training is morgen al

- Je wilt een unieke actiecode op iedere flyer laten drukken

- Snel extra point of sale materiaal nodig om je actie te ondersteunen

- Een dummy of mockup van je verpakkingen maken

- Een proefdruk voor je huisstijlpresentatie maken

- Huisstijl-handboekje voor je klant laten drukken

- Persoonlijke omslagmappen maken voor een belangrijke offerte

...en we kunnen nog wel even doorgaan ;)

In deze situaties is digitaal drukwerk ideaal:

Bestel een proefdruk van 1 of enkele exemplaren

Lees alle reacties van onze klanten

Foto Foto Foto

Voor onze klanten is het een 
vereiste dat het drukwerk er top uit 
ziet. Daarnaast verwachten zij ook 
een goede prijs en flexibiliteit. Als 

het echt snel moet, dan regelt 
PeterPrint dat. En ook nog tegen 

een goede prijs. Hebben we vragen, 
dan bellen we even. We hebben een 

vaste contactpersoon die ons 
adviseert en helpt waar nodig. 

PeterPrint kan ik dan ook zeker 
aanraden aan collega bureaus!

Voor onze klanten is het een 
vereiste dat het drukwerk er top uit 
ziet. Daarnaast verwachten zij ook 
een goede prijs en flexibiliteit. Als 

het echt snel moet, dan regelt 
PeterPrint dat. En ook nog tegen 

een goede prijs. Hebben we vragen, 
dan bellen we even. We hebben een 

vaste contactpersoon die ons 
adviseert en helpt waar nodig. 

PeterPrint kan ik dan ook zeker 
aanraden aan collega bureaus!

Voor onze klanten is het een 
vereiste dat het drukwerk er top uit 
ziet. Daarnaast verwachten zij ook 
een goede prijs en flexibiliteit. Als 

het echt snel moet, dan regelt 
PeterPrint dat. En ook nog tegen 

een goede prijs. Hebben we vragen, 
dan bellen we even. We hebben een 

vaste contactpersoon die ons 
adviseert en helpt waar nodig. 

PeterPrint kan ik dan ook zeker 
aanraden aan collega bureaus!

Klanten over PeterPrint

Gratis samplebox banner

CTA

Waarom PeterPrint?

Digitaal drukwerk vanaf 1 exemplaar

Alle formaten tot 50x70cm

Eigen formaat en eigen oplage mogelijk

Veel goedkoper dan offset bij kleine oplages

Hogere kwaliteit afdruk dan offset

Meer dan 15 unieke papiersoorten op voorraad

Herhaalbestelling in een klik

Verzending in blanco verpakking

Kan ik helpen? 

Foto

Bel 088 - 22 11 500

Chat met ons

Vandaag bereikbaar vanaf 8.30 uur.

Alle producten > 

Posters

icoon / illustratie

Stickers

icoon / illustratie

Ansichtkaarten

icoon / illustratie

Brochures

icoon / illustratie icoon / illustratie

Flyers

Visitekaartjes

icoon / illustratie

Foliedruk

icoon / illustratie

Magazines

icoon / illustratie

Specialist in drukwerk van 1 - 1000 stuks

Wat wil je graag laten drukken?

Voor 16.00 besteld, vandaag gratis verzonden              Gratis uitgebreide bestandscontrole "Wat zoek je? !
4

""

Home!

Producten !! Producten !!

Klantenservice!

Blog!

Aanlever spec.!

Over ons!

Digitaal drukwerk voor de 
creatieve professional

ONZE PRODUCTEN

ANSICHT- EN WENSKAARTEN
Ansichtkaarten

Ansichtkaarten met foliedruk

Anzichtkaarten met spot-UV lak

Kerstkaarten

POSTERS
Posters

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

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

Zoek in onze producten " Sorteer a-z

9.5 van 10 

886 beoordelingen
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Inactief item —>
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Actief als alle 
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In te vullen  —>

Inklappen na 
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In te vullen  —>

Inklappen na 

invullen

In te vullen  —>

Inklappen na 

invullen

Eerste tablad —>

standaard actief
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Kaarten  (ongevouwen) Kaarten (gevouwen) Luikvouw-kaarten

Kies het soort product

Vierkant 210 x 210 mm Meest gekozen

A5 148 x 210 mm

A5 148 x 210 mm

A5 148 x 210 mm

A5 148 x 210 mm

lengte breedte

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

x mm Klaar

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

Vierkant 210 x 210 mm Meest gekozen

A5 148 x 210 mm

A5 148 x 210 mm

A5 148 x 210 mm

A5 148 x 210 mm

Eigen formaat Gekozen formaat: 230 x 200 mm [ wijzig]

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

Staand Liggend Vierkant

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

MC Mat Meest gekozeni

iMC Glanzend

HVO Offset i

Biotop i

 Sulfaatkarton enkelzijdig gestreken i

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.

Papiergewicht 350 gr/m2 [wijzig]

Papiersoort i

Bedrukking i

Schoonsnijden i

1 Proefdruk € 16,45 Dinsdag 2 april i

Aantal Prijs Verwachte afleverdatum

25 stuks € 16,45 Dinsdag 2 april i

50 stuks € 16,45 Dinsdag 2 april i

100 stuks € 16,45 Dinsdag 2 april i100 stuks € 16,45 Dinsdag 2 april i

250 stuks € 16,45 Dinsdag 2 april i

500 stuks € 16,45 Dinsdag 2 april i

750 stuks € 16,45 Dinsdag 2 april i

1000 stuks € 16,45 Dinsdag 2 april i

Ander aantal Kies je gewenste oplage

€ xx.xxAantal Berekenen

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

Uploaden doe je via ons uploadsysteem na het afrekenen. Prijzen zijn inclusief gratis verzending.

1 Proefdruk € 16,45 Dinsdag 2 april i

Aantal Prijs Verwachte afleverdatum

25 stuks € 16,45 Dinsdag 2 april i

50 stuks € 16,45 Dinsdag 2 april i

100 stuks € 16,45 Dinsdag 2 april i

250 stuks € 16,45 Dinsdag 2 april i

500 stuks € 16,45 Dinsdag 2 april i

750 stuks € 16,45 Dinsdag 2 april i

1000 stuks € 16,45 Dinsdag 2 april i

2200 stuks € 1.568,00 Dinsdag 2 april i

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

Uploaden doe je via ons uploadsysteem na het afrekenen. Prijzen zijn inclusief gratis verzending.

Morgen besteld Dinsdag 2 april i

Overmorgen besteld Woensdag 3 april i

Vrijdag 5 april besteld Maandag 8 april i

Zaterdag 6 april besteld Dinsdag 9 april i

Donderdag 4 april besteld Vrijdag 5 april i

Bestel en leverdatum
Wil je op een andere dag bestellen? Selecteer een aantal de gewenste everdatum. 

Besteldatum Verwachte afleverdatum

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

shoulder landjaeger pork ribeye.
Bekijk instructies

Standaard op

morgen besteld 

zetten

Kan ik helpen? 

Foto

Bel 088 - 22 11 500

Chat met ons

Vandaag bereikbaar vanaf 8.30 uur.

Soort product
Luikvouw-kaarten [ wijzig ]

Keuze 2
Inhoud voor keuze 2 [ wijzig ]

Keuze 3
Inhoud voor keuze 3 [ wijzig ]

Keuze 4
Inhoud voor keuze 4 [ wijzig ]

Keuze 5
Inhoud voor keuze 6 [ wijzig ]

Bestanden voor 16.00 vandaag 
aangeleverd. Gratis bezorgd op 
ma. 25 mrt.

€35,53

Overzicht van je keuzes

In winkelmandje

Toevoegen aan opgeslagen 
producten

<-  Blok scrolled mee 

naar onderen met de pagina

Ansichkaarten 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

Meer Productinformatie AanleverspecificatiesBereken prijs en levertijd

Ansichtkaarten laten drukken

Home > Anzichtkaarten

Home!

Producten !! Producten !!

Klantenservice!

Blog!

Aanlever spec.!

Over ons!

Digitaal drukwerk voor de 
creatieve professional

Voor 16.00 besteld, vandaag gratis verzonden              Gratis uitgebreide bestandscontrole "Wat zoek je? !
4
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Papiergewicht 350 gr/m2 [wijzig]

1 Proefdruk € 16,64 Di - 2 april i

1 Proefdruk € 16,64 Di - 2 april i

1 Proefdruk € 16,64 Di - 2 april i

1 Proefdruk € 16,64 Di - 2 april i

Ander aantal

Gewenste aantal € xx,xx Bereken

Toevoegen aan winkelmandje

Bestanden voor 16.00 vandaag 

aangeleverd. Gratis bezorgd op 

ma. 25 mrt.

€35,53

Toevoegen aan opgeslagen 
producten

Jouw bestelling

1 Proefdruk € 16,64 Di - 2 april i

Aantal Prijs Afleverdatum*

Oplage en prijs

De verwachte leverdatum geldt als je voor 16:00 

uur bestelt en drukklare bestanden hebt geüpload. 

Uploaden doe je via ons uploadsysteem na het 

afrekenen. Prijzen zijn inclusief gratis verzending.

Papiergewicht i

Bedrukking i

Schoonsnijden i

MC Mat i Meest gekozen

MC Mat i

MC Mat i

MC Mat i

MC Mat i

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.

Staand Liggend Vierkant

Oriëntatie

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

A5 210 x 210 mm

A5 210 x 210 mm

A5 210 x 210 mm

lengte breedte

Eigen formaat Minimaal 40 x 4 mm, 

Maximaal 297 x 420 mm

x Klaar

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

A5 210 x 210 mm

A5 210 x 210 mm

Eigen formaat 303 x 410 mm [ wijzig ] 

Eindformaat

Kies het formaat van je ansichtkaart. Of vul zelf een 

uniek formaat in!

Kaarten  

(ongevouwen)

Kaarten  

(gevouwen)

Kaarten  

(Luikvouw)

Kies het soort product

Meer Product-

informatie

Ansichkaarten 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 Meer..

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

Aanlever-

specificaties

Bereken prijs 

en levertijd

Ansichtkaarten laten drukken

Aanleverspecificaties

Bacon ipsum dolor amet drumstick bresaola 

turkey venison rump. Sausage short ribs chicken 

shoulder landjaeger pork ribeye.Bekijk instructies

Zoek op product "
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Bacon ipsum dolor amet drumstick bresaola 

turkey venison rump. Sausage short ribs 

chicken shoulder landjaeger pork ribeye.

Chatten

PeterChat

Bacon ipsum dolor amet drumstick bresaola 

turkey venison rump. Sausage short ribs 

chicken shoulder landjaeger pork ribeye.

Vraag offerte aan

Offerte aanvragen

!Er is vast nog wel een vraag te verzinnen?

!Is een spoedpevering mogelijk?

Wat is de levertijd? !

Levertijd en verzending

!Ik ben mijn wachtwoord vergeten. Wat nu?

!Kan ik mijn bestelling wijzigen of annuleren?

!Waar staan mijn (eerdere) bestellingen?

!Waar staan mijn (eerdere) drukbestanden?

!Wat zijn de betaalmethodes?

Hoe plaats ik een bestelling? !

Bestellen en betalen

Nog meer vragen? !

Etc …..

Veelgestelde vragen

Stuur ons een berichtje

Bericht

Verstuur bericht

Voornaam en achternaam

Ruimte voor evt. social 

media knoppen e.d. 

Email

Google Maps

Staat je vraag er niet tussen? Stuur ons een bericht

Bacon ipsum dolor amet drumstick bresaola 

turkey venison rump. Sausage short ribs 

chicken shoulder landjaeger pork ribeye.

Bekijk instructies

Aanleverspecificaties

PeterService

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. 

Home > Klantenservice

Home!

Producten "!

Klantenservice!

Blog!

Aanlever spec.!

Over ons!

Digitaal drukwerk voor de 

creatieve professional

Voor 16.00 besteld, vandaag gratis verzonden              Gratis uitgebreide bestandscontrole "Wat zoek je? !
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