Informatie Productsheet Knooppuntpaneel op maat

Wij leveren een knooppuntpaneel op maat.
•
•
•
•

We gebruiken als basis het knooppunt het dichtst bij u in de buurt
We plaatsen de rode aanwijzer op uw locatie
In het rondje komt niet het knooppuntnummer maar een “i” te staan van informatie.
U heeft 1 locatie waar u zelf invulling aan kunt geven (blauw omcirkelde deel). Deze geeft u
aan ons door, het kan bijvoorbeeld een logo zijn, graag in drukbaar formaat zoals eps.

1.1 Digitaal bestand
Paneel zoals boven geschetst met de persoonlijke gegevens. U krijgt het in pdf formaat aangeleverd.
Uw mag het bestand vrij gebruiken voor niet commerciële activiteiten. Dit betekent dat u er best
bijvoorbeeld placemats van mag maken of het weggeven, maar u mag er geen kaarten van drukken
en die verkopen. Dit i.v.m. rechten die op de ondergrond rusten.
Prijs: 75 euro ex btw.

1.2 Sticker (inclusief digitaal bestand)
Paneel zoals boven geschetst op sticker, 750x490x4mm met hoeken, met afgeronde hoeken.
Prijs per stuk: 95 euro ex btw
3 stuks: 150 euro ex btw

1.3 Sticker op plaat (inclusief digitaal bestand)
De sticker wordt geplakt op een harde plaat zodat u deze zelf op kunt hangen.
Deze 4 mm plaat van dibont is 750x490 mm met afgeronde hoeken boven zoals de echte panelen
ook zijn.
Prijs per stuk: 150 euro ex btw

1.4 Doek van 100 bij 150cm (inclusief digitaal bestand)
We kunnen het paneel ook leveren op een doek welke 4 maal de originele grootte is. Hierbij zitten
ook ringen. Het doek is 100x150 cm groot.
Prijs per stuk: 150 euro ex btw.
Andere formaten op aanvraag.

1.5 Plaat in een frame
De sticker wordt geplakt op een harde plaat
en de plaat wordt in een frame geplaatst
zodat deze buiten kan staan. Dit zijn exact
dezelfde panelen als de originele frames in
het veld. U kunt kiezen tussen een rechtop
staand model en een lessenaar model
(hiernaast afgebeeld).
U krijgt een origineel metalen frame met
originele 15 mm dikke panelen met de
afdruk zoals boven weergegeven.
Prijs inclusief bezorgen en plaatsen 1200
euro ex btw.

Bestelling plaatsen
Wilt u een paneel bestellen, geeft u dan duidelijk aan:
•
•
•
•

Welk product u graag wilt aanschaffen.
Wat de precieze locatie is waar de locatie indicator moet komen te staan (locatie van uw
bedrijf waarschijnlijk).
Een logo of ander plaatje wat u wilt plaatsen op de lege plek links onder naast het
recreatieschap logo. Graag in drukbaar formaat zoals eps.
Uw contactgegevens

Plaats uw bestelling

