
BOUWTEKENINGEN informatie
Heeft u bouwtekeningen nodig? Dan bent u b� ons aan het 

juiste adres!

Snelle levering

In hoog tempo vervaardigen w� al uw bouwtekeningen, of het 

er nu twee of tweehonderd z�n. Ons streven is om uw order 

binnen één werkdag te leveren, met een uitloop naar maximaal 

twee werkdagen. Zo heeft u alt�d snel uw benodigde 

tekeningen b� de hand. 

Digitaliseren

W� kopiëren hard copies en printen digitale bestanden 

(uitsluitend .pdf). Daarnaast verzorgen we ook scanwerk: wilt u 

een tekening of uw hele archief digitaliseren? Ook dat kan! De 

pr�zen voor het scannen van enkele exemplaren vindt u ook in 

deze folder. Voor het digitaliseren van grote hoeveelheden 

gelden speciale tarieven. Deze z�n afhankel�k van de aantallen 

en de staat van de originelen. Maakt u gerust een afspraak om 

vr�bl�vend de projectpr�zen te bespreken. 

Projecttarieven

Heeft u een langlopend project waarb� u dagel�ks of wekel�ks 

veel tekeningen nodig heeft? Maak dan vr�bl�vend een 

afspraak zodat we met u om de tafel kunnen zitten om alle 

mogel�kheden voor speciale projectpr�zen te bespreken. 

Uitvoering

Tenz� anders vermeld printen w� de aangeleverde bestanden 

1:1. Indien er kleur in de tekening zelf zit, zal deze ook in kleur 

worden afgedrukt. De tekeningen worden standaard gevouwen 

naar A4. Wilt u ze liever in zwart-wit,  geschaald en/of op rol? 

Geef het even aan en w� zorgen er voor.

Pr�sw�zigingen en drukfouten voorbehouden

versie 2021.10

BEDRUKKING: ZWART-WIT

FORMAAT A2

Pr�s per stuk

1 € 1,51

2 - 10 € 1,37

>11 € 1,30

FORMAAT A1

Pr�s per stuk

1 € 2,66

2 - 10 € 2,42

>11 € 2,29

FORMAAT A0

Pr�s per stuk

1 € 3,75

2 - 10 € 3,41

>11 € 3,23

FORMAAT A0+

Pr�s per stuk

1 € 4,27

2 - 10 € 3,89

>11 € 3,67

DIGITALISEREN

Pr�s per stuk

A2:   € 2,15

A1:   € 3,03

A0:  € 4,12

VERWERKING VAN DE SCANS

vanaf € 4,64

Additionele kosten

Soms dienen bestanden te worden geroteerd, 

gecombineerd of geconverteerd te worden. In 

dat geval komen er extra kosten b�. Deze z�n 

afhankel�k van de hoeveelheid werk en te 

bewerken tekeningen. 

BEDRUKKING: FULL COLOUR

FORMAAT A2

Pr�s per stuk

1 € 4,30

2 - 10 € 3,66

>11 € 3,31

FORMAAT A1

Pr�s per stuk

1 € 6,16

2 - 10 € 5,24

>11 € 4,74

FORMAAT A0

Pr�s per stuk

1 € 8,76

2 - 10 € 7,45

>11 € 6,75

FORMAAT A0+

Pr�s per stuk

1 € 9,85

2 - 10 € 8,37

>11 € 7,58
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Informatie plotwerk

Afw�kende formaten worden naar rato berekend. 

B�komende kosten: opstart € 2,00per bestand. Indien er 

meerdere bestanden z�n, wordt er werkt�d 

doorgerekend voor het doorsturen van de bestanden. 

Uurtarief werkt�d is € 30,00. Facturatie geschiedt per 

kwartier. 

Informatie scanwerk

Heeft u veel scanwerk of heeft u een langlopend 

project? Informeer dan naar onze aangepaste 

projectpr�zen voor digitaliseren. 

Alle genoemde pr�zen z�n exclusief btw en geldig t/m 
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