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Prijzen print bestellingen 2021- PetPet       Onderstaande prijzen zijn excl. verzendkosten, maar incl. btw. 

Posterprint  

De goedkoopste optie! Een simpele print op 250grams papier, simpel zonder afwerking of met mat-
laminaat of glans-laminaat.  

Maat Prijs 

A4 (21 x 29,7) € 7 

A3 (29,7x42) € 10 

A2 € 15 

29x29 cm € 10 

42x42 cm € 15 
 
Print op Canvas 

Een mooie sjieke manier om een kunstwerk aan de muur te hangen. 18mm of 38mm houten frame.  
De prijzen zijn voor gebruik binnenshuis. Heb je interesse in een buitencanvas, laat het dan weten!  

 Maat (cm) Prijs 
18 mm 
frame 20x20 € 21 
 30x30 € 30 
 40x40 € 40 
 60x60 € 50 
 20x30 € 25 
 30x45 € 35 
 40x50 € 45 
38 mm 
frame 30x30 € 35 
 20x30 € 30 
 30x45 € 40 
 40x50 € 50 
 



Print op Dibond 

Houd je van een stoere uitstraling, dan is dibond misschien het materiaal wat je zoekt. De illustratie 
wordt geprint op een laag met aluminium erachter. Lichtgewicht maar toch stevig. Let op: wil je een 
ophangsysteem hiervoor dan moet je dat apart aangeven in het bestelformulier en kost extra!  

Maat (cm) Prijs 

20x30 € 28 

30x40 € 35 

40x60 € 50 

20x20 € 25 

40x40 € 40 
 

Print op PVC / Forex 

Iets goedkoper dan canvas of dibond, maar professioneler dan alleen posterpapier. Forex is een 5mm 
schuim-pvc laag die onder de print komt, waardoor het er steviger oogt dan een poster.  

Maat (cm) Prijs 

20x30 € 20 

30x40 € 25 

40x60 € 35 

20x20 € 18 

40x40 € 28 
 

Textielposter 

Een echte eyecatcher aan de wand hebben? Gebruik dan eens een mooie textielprint.  
Wordt opgehangen a.d.h.v. houten latten met een touw erboven.  

Maat (cm) Prijs 

60x75 € 55 

45x60 € 45 

40x50 € 38 

30x45 € 32 
 

 

 



Draagtas 

Een leuke accessoire voor elke dag, natuurlijk super-exclusief! 

Maat (cm) Prijs 

40x40 € 20 

40x50 € 25 

45x45 € 23 

50x40 € 25 
 

Iets anders? 

Naast bovenstaande materialen zijn er nog veel meer toepassingen waarop ik kan laten printen.  
Wat dacht je van behang, een deurmat of een fancy akoestisch paneel? Allemaal mogelijk.  
Vraag me gerust als je andere ideeën hebt: info@pet-pet.nl 
 

Verzendkosten 

De materialen worden geprint en verzonden door Probo. Omdat het meeste iets meer bescherming 
heeft dan alleen een envelop, een afwijkende vorm heeft en niet door de brievenbus kan zijn de 
verzendkosten iets duurder dan je gewend bent. Gelukkig heb ik er met de prijzen van de prints zelf 
rekening gehouden, deze zijn goedkoper dan kant-en-klare print-on-demand websites, in totaal betaal je 
dus minder.  

PostNL verzendkosten: vanaf €10,50 

DHL verzendkosten: vanaf €7,45 

Afhalen bij afhaalpunten van Onbezorgd, €2,50: 
 
Havelandoweg 2, Dokkum (ma t/m vr: 06:00-22:00 uur, za: 08:00-17:00, zondag: gesloten) 

Kranenberg 7, Tilburg (ma t/m vr: 09:00-12:00 uur, zaterdag en zondag: gesloten) 

Meester Jac. Takkade 3a, Aalsmeer (ma t/m vr: 09:00 tot 12:00 uur, zaterdag en zondag: gesloten) 

Innovatie 12, Duiven (ma t/m vr: 08:00 tot 17:00 uur, zaterdag en zondag: gesloten) 

 


