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Wil je ons volgen?

Anzichtkaarten drukken

Flyers drukken

Folders drukken

Posters drukken

Magazines drukken

Brochures druken

Bekijk alle producten

Producten

Foliedruk

Spot-UV lak

Digitaal stansen

Personaliseren

Mileuvrijdelijk 

Binden

Bekijk alle technieken

Technieken

Kklantenservice

Aanleverspecificaties

Machinepark

Stalenbloek aanvragen

Mijn account

Papierassortiment

Blog

Account aanvragen

Informatie

030 254 81 40

info@deprintpartner.nl

Maandag t/m vrijdag

van 9:00 tot 17:00 uur

Vleugelboot 1

3991 CM houten

De Print Partner

Bekijk meer nieuws

Dit is de titel van een nieuwsbericht

Bacon ipsum dolor amet corned beef spare ribs 

kevin, tri-tip pork chop ball tip sausage jowl chuck 

flank shank tongue chicken prosciutto ham hock. 

sausage jowl chuck flank shank tongue chicken

Subtitel

Dit is de titel van een nieuwsbericht 
met een langere titel

Bacon ipsum dolor amet corned beef spare ribs 

kevin, tri-tip pork chop ball tip sausage jowl chuck 

flank shank tongue chicken prosciutto ham hock. 

Subtitel

Dit is de titel van een nieuwsbericht 
met een langere titel

Bacon ipsum dolor amet corned beef spare ribs 

kevin, tri-tip pork chop ball tip sausage jowl chuck 

flank shank tongue chicken prosciutto ham hock. 

Subtitel

Nieuwe merk HVO Offset papier
Vanaf 17 september veranderd dit merk

Andere titel voor nieuwsbericht
Een subitel die je hier neer kan zetten

ACTUALITEITEN EN TIPS

In onze nieuws en blogs

DE PRINT PARTNER

Is er speciaal voor

Resellers

Je weet wat er te halen is in de 

markt en zoekt een specliast in 

digitaal drukwerk van topkwaliteit

Grootverbruikers

Je weet wat er te halen is in de 

markt en zoekt een specliast in 

digitaal drukwerk van topkwaliteit

Collega-drukkerijen

Je weet wat er te halen is in de 

markt en zoekt een specliast in 

digitaal drukwerk van topkwaliteit

Reclamebureaus

Je weet wat er te halen is in de 

markt en zoekt een specliast in 

digitaal drukwerk van topkwaliteit

VRAAG HIER JE

Gratis stalenboek aan

Wil je eerst zien wat we kunnen? Vraag een gratis 

stalenboek aan. Hierin vindt je al onze papieren, 

afwerkingen en mogelijkheden die we bieden. 

Hier nog wat extra lorum ipsum tekst om dit blok een 

beetje op te vullen zodat het visueel aantrekkerlijker lijkt. 

Vraag nu gratis aan

Chat met ons

Onze klantenservice

HULP NODIG? 

wij staan klaar

Vind een antwoord op je 

vraag via onze klantenservice

Je kan ons ook bereiken via 

030 254 81 40 of 

info@deprintpartner.nl

Bekijk ons machinepark

FOLIEDRUK S TANSEN SPOT UV-L AK BINDEN RONDE HOEKEN

FOLIEDRUK S TANSEN SPOT UV-L AK BINDEN RONDE HOEKEN

HIER ZIJN WE GOED IN BIJ

De Print Partner

DIGITAAL DRUKWERK VOOR

Resellers en grootgebruikers

De Print Parner is jouw partner in digitale print. En we zijn exclusief voor resellers, 

grootverbruikers en andere print professionals. Omdat we graag samenwerken 

met partners die bij ons passen, kan je bestellen en prijzen bekijken als we je 

toegang hebben gegeven tot ons platform. 

Maak een account aan en we nemen op werkdagen binnen 2 uur contact met je 

op om je account te activeren. 

Vraag nu gratis aan

FOLDERS

Rillen, vouwen en 

lamieren

Gevouwen of 

ongevouwen

KAAR TEN

Geleimd geniet of 

wire—0

BROC HURES

Tof op 

textuurpapieren

VISITEKAAR TJES

Voor uw binnenwerk 

zonder omslag

BINNENWERK

Bekijk al onze producten

ONZE MEEST VERKOCHTE 

Producten
DAAROM DE

Print Partner

Heel mooi drukwerk

Prachtig drukwerk

Top drukwerk

!

!

!

Call to action

Alle Producten              Klantenservice              Aanleverspecificaties              Nieuws !
3Jeroen B
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Anzichtkaarten druk..

Flyers drukken

Folders drukken

Posters drukken

Magazines drukken

Brochures druken

Bekijk alle producten

Producten

Foliedruk

Spot-UV lak

Digitaal stansen

Personaliseren

Mileuvrijdelijk 

Binden

Bekijk alle technieken

Technieken

Klantenservice

Aanleverspecificaties

Machinepark

Stalenbloek aanvragen

Mijn account

Papierassortiment

Blog

Account aanvragen

Informatie

030 254 81 40

info@deprintpartner.nl

Maandag t/m vrijdag

van 9:00 tot 17:00 uur

Vleugelboot 1

3991 CM houten

De Print Partner
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DAAROM DE

Print Partner

Heel mooi drukwerk

Prachtig drukwerk

Top drukwerk

Call to action

"

"

"

VRAAG HIER JE 

Gratis stalenboek aan

Wil je eerst zien wat we kunnen? Vraag een 

gratis stalenboek aan. Hierin vindt je al onze 

papieren, afwerkingen en mogelijkheden die 

we bieden. 

Hier nog wat extra lorum ipsum tekst om dit 

blok een beetje op te vullen zodat het visueel 

aantrekkerlijker lijkt. 

Vraag nu gratis aan

HULP NODIG? 

Wij staan klaar

Vind een antwoord op je 

vraag via onze klantenservice

Je kan ons ook bereiken via 

030 254 81 40 of 

info@deprintpartner.nl

Onze klantenservice

Chat met ons

DE PRINT PARTNER 

Is er speciaal voor

Resellers
Je weet wat er te halen is in de markt en 

zoekt een specliast in digitaal drukwerk van 

topkwaliteit

Grootverbruikers
Je weet wat er te halen is in de markt en 

zoekt een specliast in digitaal drukwerk van 

topkwaliteit

Collega-drukkerijen
Je weet wat er te halen is in de markt en 

zoekt een specliast in digitaal drukwerk van 

topkwaliteit

Reclamebureaus
Je weet wat er te halen is in de markt en 

zoekt een specliast in digitaal drukwerk van 

topkwaliteit

ACTUALITEITEN EN TIPS

In onze nieuws en blogs

Dit is de titel van een nieuws-
bericht
Hier hebben we een subtitel 

Bacon ipsum dolor amet corned beef spare 

ribs kevin, tri-tip pork chop ball tip sausage 

jowl chuck flank shank tongue chicken 

prosciutto ham hock. 

sausage jowl chuck flank shank tongue 

chicken

Dit is de titel van een nieuws-
bericht
Een blauwe achtergrond

Bacon ipsum dolor amet corned beef spare 

ribs kevin, tri-tip pork chop ball tip sausage 

jowl chuck flank shank tongue chicken 

prosciutto ham hock. 

sausage jowl chuck flank shank tongue 

chicken

Bekijk meer nieuws

Dit is de titel van een 
nieuwsbericht met een langere 
titel
Bij deze nog een subtitel

Bacon ipsum dolor amet corned beef spare 

ribs kevin, tri-tip pork chop ball tip sausage 

jowl chuck flank shank tongue chicken 

prosciutto ham hock. 

sausage jowl chuck flank shank tongue 

chicken

DIGITAAL DRUKWERK VOOR

Resellers en groot-
verbruikers

De Print Parner is jouw partner in digitale 

print. En we zijn exclusief voor resellers, 

grootverbruikers en andere print 

professionals. Omdat we graag samenwerken 

met partners die bij ons passen, kan je 

bestellen en prijzen bekijken als we je 

toegang hebben gegeven tot ons platform. 

Maak een account aan en we nemen op 

werkdagen binnen 2 uur contact met je op 

om je account te activeren. 

Vraag nu gratis aan

Bekijk ons machinepark

FOLIEDRUK

FOLDERS

SPOT UV-L AK

BINNENWERK

BINDEN

S TANSEN

HIER ZIJN WE GOED IN BIJ

De Print Partner

Bekijk al onze producten

FOLDERS
Rillen, vouwen en 
lamieren

FOLDERS
Rillen, vouwen en 
lamieren

Geleimd geniet of 
wire—0

BROC HURES

Voor uw binnenwerk 
zonder omslag

BINNENWERK

Tof op 
textuurpapieren

VISITEKAAR TJES

Gevouwen of 
ongevouwen

KAAR TEN

ONZE MEEST VERKOCHTE 

Producten



Bereken prijs en levertijd

Wil je vliegenvug flyers laten drukken Dan ben je bij De Print Partner 

aan het juiste adres! We drukken je flyers op meer dan 10 

papiersoorten in verschillende diktes. Je kan kidezen uit verschillende 

afwerkingen om je flyer extra bijzonder te maken. Je kan je flyer de 

volgende werkdag al in huis hebben!!

Aanleverspecificaties! " Meer informatie

DRUKKEN VAN 

Flyers

Eindformaat " A5 ( 148 x 210 mm ) 

Oriëntatie

S TAAND LIGGEND VIERKANT

"

Papiersoort " Kies je papiersoort

Papiergewicht " Kies het papiergewicht

Bedrukking " Kies de bedrukking

Flyers drukken

Lamineren " Niet lamineren

Rondhoeken " Geen ronde hoeken

Bundelen " Niet bundelen

Boorgaten " Geen boorgaten

Personaliseren " Niet personaliseren

Bewijsexemplaren " 3 bewijsexemplaren naar factuuradres

Extra opties

#5% 
korting

Productietijd

Verwachte leverdatum

2 x 1 stuk

2x 25 stuks

2 x 50 stuks

2 x 100 stuks

2 x 250 stuks

2  x 500 stuks

2 x 750 stuks

2 x 1.000 stuks

Spoed (1 werkdag)

Donderdag 29

€16,26

€16,26

€16,26

€16,26

€16,26

€16,26

€16,26

€16,26

Standaard (3 werkdagen)

Maandag 2 oktober

€16,26

€16,26

€16,26

€16,26

€16,26

€16,26

€16,26

€16,26

Prijs en levertijd

De verwachte leverdatum geldt als je voor 5 uur besteld en correcte drukkalren PDF bestanden 

uploadt. Je kan de drukbestanden na het afrekenen uploaden via ons uploadyssteem. De prijzen zijn 

excl. BTW en incl. verzending. 

Let op: we kunnen deze datum nooit 100% garanderen. Door calamiteiten of vertraging in de 

verzending kan dit een dag langer duren

Om perfect drukwerk te maken hebben we ook een goed bestand van je nodig. Check de 

aanleverspecificaties daarom goed voor je aan de slag gaat!

Bekijk hier de aanleverspecificaties voor kaarten 

Aanvullende aanleverspecificaties:

Boorgat!

!

!

Personalisering

Witte inkt

Aanleverspecificaties

Naar boven

Wij drukken ons briefpapier op de HP Indigo en bieden jou daarmee de beste kwaliteit.

Het laten drukken van meerdere ontwerpen tegelijk is bij DePrintPartner ook geen probleem. Zorg er 

wel voor dat de oplages gelijk zijn (bijvoorbeeld 2 x 50 stuks en niet 1 x 40 en 1 x 60). Het briefpapier 

wordt uiteraard blanco verpakt en zo snel mogelijk uitgeleverd aan het opgegeven adres.

Flyers met foliedruk

Gerelateerde producten:

Flyers met Spot-UV lak Ronde flyers

Waarom DePrintPartner

Andere oplage 0 Bereken

Aantal ontwerpen " 2 ontwerpen

Aantal aan te leveren ontwerpen

Chat met ons

Onze klantenservice

HULP NODIG? 

wij staan klaar

Vind een antwoord op je 

vraag via onze klantenservice

Je kan ons ook bereiken via 

030 254 81 40 of 

info@deprintpartner.nl

JOUW

Flyers

€ 113,43
excl. BTW

A5 (148 x 210 mm) Wijzig

Wijzig

Wijzig

Kies

Vierkant: 210 x 210..

Vierkant

Papiersoort

Papiergewicht

Bedrukking

Schoonsnijden

Lamineren

Aantal ontwerpen

Oplage

Stuur 3 bewijsexemplaren naar 

factuuradres (+€7)

Bestanden vandaag voor 

16:00 geüpload, verwachte 

lever-datum vrijdag 29 

oktober 2021.

In winkelmandje

Voeg toe aan opgeslagen 

producten
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Wil je ons volgen?

Anzichtkaarten drukken

Flyers drukken

Folders drukken

Posters drukken

Magazines drukken

Brochures druken

Bekijk alle producten

Producten

Foliedruk

Spot-UV lak

Digitaal stansen

Personaliseren

Mileuvrijdelijk 

Binden

Bekijk alle technieken

Technieken

Kklantenservice

Aanleverspecificaties

Machinepark

Stalenbloek aanvragen

Mijn account

Papierassortiment

Blog

Account aanvragen

Informatie

030 254 81 40

info@deprintpartner.nl

Maandag t/m vrijdag

van 9:00 tot 17:00 uur

Vleugelboot 1

3991 CM houten

De Print Partner

Alle Producten              Klantenservice              Aanleverspecificaties              Nieuws "
3Jeroen B

HOME       ALLE PRODUCTEN       FLYERS DRUKKEN

Extra informatie. Bacon ipsum 

dolor amet corned beef spare 

ribs kevin, tri-tip pork chop ball 

tip sausage jowl chuck flank.  

pork chop ball tip sausage.



HOME       ALLE PRODUCTEN       FLYERS DRUKKEN
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Anzichtkaarten druk..

Flyers drukken

Folders drukken

Posters drukken

Magazines drukken

Brochures druken

Bekijk alle producten

Producten

Foliedruk

Spot-UV lak

Digitaal stansen

Personaliseren

Mileuvrijdelijk 

Binden

Bekijk alle technieken

Technieken

Klantenservice

Aanleverspecificaties

Machinepark

Stalenbloek aanvragen

Mijn account

Papierassortiment

Blog

Account aanvragen

Informatie

030 254 81 40

info@deprintpartner.nl

Maandag t/m vrijdag

van 9:00 tot 17:00 uur

Vleugelboot 1

3991 CM houten

De Print Partner
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HULP NODIG? 

Wij staan klaar

Vind een antwoord op je 

vraag via onze klantenservice

Je kan ons ook bereiken via 

030 254 81 40 of 

info@deprintpartner.nl

Onze klantenservice

Chat met ons

DRUKKEN VAN

Flyers

Bereken prijs en levertijd

Wil je vliegenvug flyers laten drukken Dan 

ben je bij De Print Partner aan het juiste 

adres! We drukken je flyers op meer dan 10 

papiersoorten in verschillende diktes. Je kan 

kidezen uit verschillende afwerkingen om je 

flyer extra bijzonder te maken. Je kan je flyer 

de volgende werkdag al in huis hebben!!

Aanleverspecificaties"

# Meer informatie

Flyers drukkken

Eindformaat #

A5 ( 148 x 210 mm ) 

Papiersoort #

Kies je papiersoort

Papiergewicht #

Kies de papiergewicht

Bedrukking #

Kies de bedrukking

S TA AN D LIGGEND VIERKANT

Oriëntatie #

Extra opties

Lamineren #

Niet lamineren

Ronde hoeken #

Geen ronde hoeken

Bundelen #

Niet bundelen

Personaliseren #

Niet personaliseren

Bewijsexemplaren #

3 bewijsexemplaren naar.

Boorgaten #

Geen boorgaten

Aantal aan te leveren ontwerpen

Aantal ontwerpen #

2 ontwerpen

Productietijd

Verwachte 

leverdatum

2 x 1 stuk

2x 25 stuks

2 x 50 stuks

2 x 100 stuks

2 x 250 stuks

2  x 500 stuks

2 x 750 stuks

2 x 1.000 stuks

$5% 
korting

Spoed 

1 werkdag

29 nov.

€16,26

€16,26

€16,26

€16,26

€16,26

€16,26

€16,26

€16,26

Standaard 

3 werkdag.

29 nov.

€16,26

€16,26

€16,26

€16,26

€16,26

€16,26

€16,26

€16,26

Prijs en levertijd

De verwachte leverdatum geldt als je voor 5 

uur besteld en correcte drukkalren PDF 

bestanden uploadt. Je kan de drukbestanden 

na het afrekenen uploaden via ons 

uploadyssteem. De prijzen zijn excl. BTW en 

incl. verzending. 

Let op: we kunnen deze datum nooit 100% 

garanderen. Door calamiteiten of vertraging 

in de verzending kan dit een dag langer 

duren

In winkelmandje

Product opslaan

Andere oplage

0 Bereken

Aanleverspecificaties

Om perfect drukwerk te maken hebben we 

ook een goed bestand van je nodig. Check de 

aanleverspecificaties daarom goed voor je 

aan de slag gaat!

Bekijk hier de aanleverspecificaties voor 

kaarten 

Boorgat"

"

"

Aanvullende 
aanleverspecificaties:

Personalisering

Witte inkt

Waarom de Print Partner

Wij drukken ons briefpapier op de HP Indigo 

en bieden jou daarmee de beste kwaliteit.

Het laten drukken van meerdere ontwerpen 

tegelijk is bij DePrintPartner ook geen 

probleem. Zorg er wel voor dat de oplages 

gelijk zijn (bijvoorbeeld 2 x 50 stuks en niet 1 

x 40 en 1 x 60). Het briefpapier wordt 

uiteraard blanco verpakt en zo snel mogelijk 

uitgeleverd aan het opgegeven adres.

Naar boven

Flyers met foliedruk

Gerelateerde producten:

Flyers met Spot-UV lak

Ronde flyers



ditiseenmail@mail.nl
Email-adres

Wachtwoord

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

AL EEN ACCOUNT? 

Hier kun je Inloggen

Wij hoeven jou niet uit te leggen wat je nodig hebt. Dus dat doen we ook 

niet. Jij bent de professional die exact weet wat nodig is, wij hebben de 

experts én de beste machines in huis om dit te leveren. Letterlijk in huis, 

want bij ons bestel je direct bij de bron.

Wordt partner om exclusieve toegang te krijgen tot de diensten van 

DePrintPartner.

Account aanvragen

NOG GEEN ACCOUNT? 

Vraag account aan
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Wil je ons volgen?

Anzichtkaarten drukken

Flyers drukken

Folders drukken

Posters drukken

Magazines drukken

Brochures druken

Bekijk alle producten

Producten

Foliedruk

Spot-UV lak

Digitaal stansen

Personaliseren

Mileuvrijdelijk 

Binden

Bekijk alle technieken

Technieken

Kklantenservice

Aanleverspecificaties

Machinepark

Stalenbloek aanvragen

Mijn account

Papierassortiment

Blog

Account aanvragen

Informatie

030 254 81 40

info@deprintpartner.nl

Maandag t/m vrijdag

van 9:00 tot 17:00 uur

Vleugelboot 1

3991 CM houten

De Print Partner

Alle Producten              Klantenservice              Aanleverspecificaties              Nieuws !
3Inloggen

HOME       INLOGGEN & REGISTREREN
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Anzichtkaarten druk..

Flyers drukken

Folders drukken

Posters drukken

Magazines drukken

Brochures druken

Bekijk alle producten

Producten

Foliedruk

Spot-UV lak

Digitaal stansen

Personaliseren

Mileuvrijdelijk 

Binden

Bekijk alle technieken

Technieken

Klantenservice

Aanleverspecificaties

Machinepark

Stalenbloek aanvragen

Mijn account

Papierassortiment

Blog

Account aanvragen

Informatie

030 254 81 40

info@deprintpartner.nl

Maandag t/m vrijdag

van 9:00 tot 17:00 uur

Vleugelboot 1

3991 CM houten

De Print Partner
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AL EEN ACCOUNT? 

Hier kun je Inloggen

ditiseenmail@mail.nl
Email-adres

Wachtwoord

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

NOG GEEN ACCOUNT? 

Vraag account aan
Wij hoeven jou niet uit te leggen wat je nodig 

hebt. Dus dat doen we ook niet. Jij bent de 

professional die exact weet wat nodig is, wij 

hebben de experts én de beste machines in 

huis om dit te leveren. Letterlijk in huis, want 

bij ons bestel je direct bij de bron.

Wordt partner om exclusieve toegang te 

krijgen tot de diensten van DePrintPartner.

Account aanvragen



NOG GEEN ACCOUNT?  

Vraag account aan

Eye Entertainment
Bedrijfsnaam

Wat voor bedrijf ben je?

Hoe groot is je bedrijf? 

Nederland

Naam

Adres

Email-adres

Telefoonnummer

Website

KvK of Ondernemingsnummer

Opmerkingen

Verstuur aanvraag

Terug

Postcode Huisnummer

Chat met ons

Onze klantenservice

HULP NODIG? 

wij staan klaar

Vind een antwoord op je 

vraag via onze klantenservice

Je kan ons ook bereiken via 

030 254 81 40 of 

info@deprintpartner.nl
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Wil je ons volgen?

Anzichtkaarten drukken

Flyers drukken

Folders drukken

Posters drukken

Magazines drukken

Brochures druken

Bekijk alle producten

Producten

Foliedruk

Spot-UV lak

Digitaal stansen

Personaliseren

Mileuvrijdelijk 

Binden

Bekijk alle technieken

Technieken

Kklantenservice

Aanleverspecificaties

Machinepark

Stalenbloek aanvragen

Mijn account

Papierassortiment

Blog

Account aanvragen

Informatie

030 254 81 40

info@deprintpartner.nl
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3991 CM houten
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HOME       ACCOUNT AANVRAGEN



HOME       ACCOUNT AANVRAGEN
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Anzichtkaarten druk..

Flyers drukken

Folders drukken

Posters drukken

Magazines drukken

Brochures druken

Bekijk alle producten

Producten

Foliedruk

Spot-UV lak

Digitaal stansen

Personaliseren

Mileuvrijdelijk 

Binden

Bekijk alle technieken

Technieken

Klantenservice

Aanleverspecificaties

Machinepark

Stalenbloek aanvragen

Mijn account

Papierassortiment

Blog

Account aanvragen

Informatie

030 254 81 40

info@deprintpartner.nl
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van 9:00 tot 17:00 uur

Vleugelboot 1

3991 CM houten
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NOG GEEN ACCOUNT? 

Vraag account aan

Eye Entertainment
Bedrijfsnaam

Naam

Postcode

Email-adres

Telefoonnumemr

Website

Kvk of Ondernemersnummer

Opmerkingen

Huisnummer

Adres

Wat voor bedrijf ben je?

Hoe groot is je bedrijf? 

Nederland

Verstuur aanvraag

Terug

HULP NODIG? 

Wij staan klaar

Vind een antwoord op je 

vraag via onze klantenservice

Je kan ons ook bereiken via 

030 254 81 40 of 

info@deprintpartner.nl

Onze klantenservice

Chat met ons



HALLO

Goedemorgen Jeroen

Al je gegevens op 1 plek. Je account is de basis van De Print Partner. Hier vind je 

alle orders, contactgegevens, offertes en meer. Heb je vragen? Neem dan even 

contact met ons op.

Mijn bestellingen

Referentie, order of factuur nr.

12-10-2021

Order DPP019435

08-10-2021

Order DPP019435

01-07-2021

Order DPP019435

Briefpapier

211012.5773

1 x 100 stuks

Eindformaat A4 (210 x 295mm), Staand

Papiersoort HVO Genyous OFFSET (NEW), 100 grs.

Bedrukking 4/0 enkelzijdig full-colour

Extra opties Schoonsnijden, Personaliseren (nummeren van 1 tot n)

Oplage 1 ontwerp x 100 stuks

Levering Productie Standaard, verzending Standaard

Productietijd 3 werkdagen, verwachte leverdatum 15-10-2021

BTW 21%   €8,35

Totaal: €43,82

€38,80

€43,82

€26,95

Upload bestanden

Upload bestanden

Wachten op bestanden

Wachten op bestanden

Verzonden

Omschrijving Bedrag Status DetailsActie

!

!

!

Vanaf datum Tot datum Zoek bestelling

Mijn bestellingen Opgeslagen producten Facturen

Wijzig mijn gegevens

EEN OVERZICHT VAN

Mijn gegevens

Bedrijf: Test account Eye Entertainment

Duinerlaan 26

9761CT Eelde

0616834132

Factuur: Test account Eye Entertainment

Crediteurenadministratie

j.buijs@eyentertainment.nl

Duinerlaan 26

9716CT Eelde NL

Debiteur 14296160

BTW nr. xxxxxxxxx

Bij bestellin online afrekenen

Gebruiker: j.buijs@eeyentertainment.nl

Jeroen Buijs

0616834132

Beheer adressen

BEHEER JE

Adresboek

Beheer al je adressen om bestellingen naartoe 

te sturen.

thuiswinkel waarborg   |   algemene voorwaarden   |   privacy & cookies   |   service & contact   |   © 2021 De Print Partner

Wil je ons volgen?

Anzichtkaarten drukken

Flyers drukken

Folders drukken

Posters drukken

Magazines drukken

Brochures druken

Bekijk alle producten

Producten

Foliedruk

Spot-UV lak

Digitaal stansen

Personaliseren

Mileuvrijdelijk 

Binden

Bekijk alle technieken

Technieken

Kklantenservice

Aanleverspecificaties

Machinepark

Stalenbloek aanvragen

Mijn account

Papierassortiment

Blog

Account aanvragen

Informatie

030 254 81 40

info@deprintpartner.nl

Maandag t/m vrijdag

van 9:00 tot 17:00 uur

Vleugelboot 1

3991 CM houten

De Print Partner

Alle Producten              Klantenservice              Aanleverspecificaties              Nieuws "
3Jeroen B

HOME       ACCOUNT



HOME       ACCOUNT

thuiswinkel waarborg   |   algemene voorwaarden

privacy & cookies   |   service & contact   

© 2021 De Print Partner

Anzichtkaarten druk..

Flyers drukken

Folders drukken

Posters drukken

Magazines drukken

Brochures druken

Bekijk alle producten

Producten

Foliedruk

Spot-UV lak

Digitaal stansen

Personaliseren

Mileuvrijdelijk 

Binden

Bekijk alle technieken

Technieken

Klantenservice

Aanleverspecificaties

Machinepark

Stalenbloek aanvragen

Mijn account

Papierassortiment

Blog

Account aanvragen

Informatie

030 254 81 40

info@deprintpartner.nl

Maandag t/m vrijdag

van 9:00 tot 17:00 uur

Vleugelboot 1

3991 CM houten

De Print Partner

! !
3

HALLO 

Goedemorgen Jeroen
Al je gegevens op 1 plek. Je account is de 

basis van De Print Partner. Hier vind je alle 

orders, contactgegevens, offertes en meer. 

Heb je vragen? Neem dan even contact met 

ons op.

EEN OVERZICHT VAN 

Mijn gegevens
Bedrijf:

Test account Eye Entertainment

Duinerlaan 26

9761CT Eelde

0616834132

Factuur:

Test account Eye Entertainment

Crediteurenadministratie

j.buijs@eyentertainment.nl

Duinerlaan 26

9716CT Eelde NL

Debiteur 14296160

BTW nr. xxxxxxxxx

Bij bestellin online afrekenen

Gebruiker:

j.buijs@eeyentertainment.nl

Jeroen Buijs

0616834132

Wijzig mijn gegevens

Mijn bestellingen

Referentie, order of factuur nr.

Vanaf datum

Zoek bestelling

12-10-2021

Order 

DPP019433

€38,80

Upload 

bestanden

"

Wachten op 

bestanden

12-10-2021

Order 

DPP019433

€38,80

Upload 

bestanden

"

Wachten op 

bestanden

12-10-2021

Order 

DPP019433

Briefpapier, 211012.5773, 1 x 100 stuks

Eindformaat

Papiersoort

Bedrukking

Extra opties

Oplage

Levering

Productietijd

A4 (210 x 295mm), 

Staand

HVO Genyous OFFSET 

(NEW), 100 grs.

4/0 enkelzijdig full-

colour

Schoonsnijden, 

Personaliseren 

(nummeren van 1 

tot n)

1 ontwerp x 100 stuks

Productie Standaard, 

verzending Standaard

3 werkdagen, 

verwachte leverdatum 

15-10-2021

€38,80"

Verzonden

BTW 21%   €8,35

Totaal: €43,82

Omschrijving Bedrag Details

Tot datum

Mijn 

bestellingen

Opgeslagen 

producten
Facturen

BEHEER JE

Adresboek
Beheer al je adressen om bestellingen 

naartoe te sturen.

Beheer adressen


