Naam beurs:

Hal + Stand nr.:

Beursdata:

Beurslocatie: □ Gorinchem

□ Hardenberg

□ Venray

Factuur gegevens
Bedrijfsnaam:
Adres:

Postcode:

Contactpersoon:

E-mail:

Telefoon:

B.T.W. nr.*:

Plaats:

*(alleen van toepassing indien de facturatie buiten Nederland is)

Printen
Materiaal
Prijs

p.m2*

□ Frontlit banier 510gr/m2 B1

□ Eco Display 210gr/m2 B1

€ 19

€ 23

Afmeting L x B (m)

Afmeting L x B (m)

Aantal

Aantal

* - Prijzen gelden bij aanleveren van drukklare bestanden.
- Bij spoedleveringen binnen 7 werkdagen geldt een toeslag van € 3,- p.m2. LET OP! Bij beurzen geldt 7
werkdagen voor beursopbouw
Gewenste afwerking/confectie:
□ Boven- en onder voorzien van een tunnel t.b.v. een buis

□ Rondom voorzien van zeilogen (om de 25cm)
□ Anders, nl.: …………………………………………………………………….
Ophangen / bevestigen via halplafond
tot 2m breed
2 tot 4m breed
4 tot 6m breed
Bevestiging aan truss
Bevestigen borden/banieren aan truss
Bevestigingsmateriaal borden/banieren

Prijs
€ 200,€ 225,€ 250,per m1*
per m1

Aantal

€ 12,50
€ 3,50

*Borden/banieren moeten zijn voorzien van de juiste veilige bevestiging- en/of bevestigingsmiddelen.
Naam
Ingevuld sturen naar: info@decoriginals.nl

Handtekening

BIJLAGE AANVRAAGFORMULIER
Frontlit:

PVC zeildoek met een gewicht van 510 gr/m2. Zowel voor binnen als buiten gebruik.

Eco Display:

Matte polyester stof met een gewicht van 210 gr/m2. Voor binnen gebruik.
Is makkelijk opvouwbaar en gaat meerdere jaren mee.

Specificaties aan te leveren printbestanden
PROGRAMMA

BESTANDSFORMAAT

OPMERKINGEN

Photoshop (tot CS5)

EPS, TIFF, JPG, PDF

Schaal 1:1, resolutie minimaal 70 ppi. Bij
Geschaalde bestanden de resolutie in
verhouding (bijvoorbeeld: schaal 1:10 = 700 ppi).
Tekstlagen rasteren en/of bestand 1 laag maken.

Illustrator (tot CS5)

EPS, AI, PDF

Foto’s insluiten (embedden), ingesloten foto’s
1:1 minimaal 70 ppi. Bijvoorbeeld bij schaal 1:10
resolutie 700 ppi. Tekst omzetten naar
letteromtrekken (outline).

Als u een bestand, gemaakt in een ander programma of formaat, wilt aanleveren, verzoeken wij u
vooraf telefonisch te overleggen om onverwachte printresultaten en andere problemen
te voorkomen: 073 – 6148486.

AANLEVERING PRINTBESTANDEN:
Printbestanden dienen uiterlijk 2 weken na bestelling te worden aangeleverd.*
*
**

Bij bestellingen binnen 3 weken voor aanvang beursopbouw data aanlevering in overleg.
Bij bestellingen/aanlevering printbestand(en) binnen 7 werkdagen voor aanvang beursopbouw
geldt een toeslag van € 3,- per m2 .

BELANGRIJK:
1)

Er hoeft geen rekening gehouden te worden met een afloop rondom, ook geen snijlijnen.

2)

Bij het aanleveren van printbestanden t.b.v. een achter- zijwand banier voor een truss-stand
dient rekening gehouden te worden met een zichtverlies van 30cm aan linker, boven en rechter
zijde.

3)

Bij het aanleveren van printbestanden t.b.v. een banier wat (rondom) voorzien wordt van zeilogen
dient rekening gehouden te worden 5cm zichtverlies rondom i.v.m. de te plaatsen zeilogen. Teksten
minimaal 6cm van de rand plaatsen.

4)

Bij het aanleveren van printbestanden t.b.v. een banier wat (boven en onder) voorzien wordt van
een tunnelzoom dient rekening gehouden te worden 10cm zichtverlies i.v.m. de te plaatsen tunnel.
Teksten minimaal 11cm van de boven- en onderkant plaatsen.

