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LET OP: Prijzen zijn exclusief 21% btw. 
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Introductie 
  
Beste klant, 
 
In uw handen heeft u ons productenboek en prijslijst. Een boekwerk vol met 
voorbeelden van onze diensten en mogelijkheden. 
 
De Computerwerkplaats is onderdeel van het Werkcentrum van Ons Tweede 
Thuis, die zich bezighoudt met het ontwerpen en vervaardigen van grafische 
en administratieve opdrachten. 
 
De werkplaats wordt bemand door mensen met een lichamelijke beperking 
en/of (niet)aangeboren hersenletsel.  Moderne computerapparatuur maakt het 
voor hen mogelijk zo zelfstandig mogelijk werkzaam te zijn. De mensen die 
werkzaam zijn bij de werkplaats hebben allen verschillende cursussen gevolgd 
op het gebied van tekstverwerking en/of grafische vormgeving. 
Naast deze computerwerkzaamheden wordt er ook ruimschoots aandacht 
besteed aan de af- en verwerking van de opdrachten. Denk hierbij aan 
vergaren, inbinden, mailings, etc. 
 
Wat maakt ons bijzonder? 
De Computerwerkplaats vindt individuele aandacht voor de klant belangrijk. 
Daarbij staan uw wensen voorop. Wij zijn geen supersnel grafisch bureau, 
maar dat wordt ruimschoots goed gemaakt door kwaliteit en service.  
 
Wanneer uw interesse groter is geworden door deze voorbeelden maakt u dan 
gerust een afspraak.  
 
Met vriendelijke groet 
 
De medewerkers van de computerwerkplaats 
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Printen 
     
Kleur     
 A4 Dubbel (SR)A3 Dubbel   
1 - 100 € 0.30 € 0.50 € 0.75 € 1.20   
101-500 -20%  -20%    
501-1000 -30%  -30%    
1001-2000 -50%  -50%    
2000 en meer offerte  offerte    
     

 

 
 
 
 
 
 
 
 

     
Zwart-wit     
 A4 Dubbel (SR)A3 Dubbel   
1 - 100 € 0.06 € 0.10 € 0.20 € 0.30   
101-500 -20%  -20%    
501-1000 -30%  -30%    
1001-2000 -50%  -50%    
2000 en meer offerte  offerte    
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Papier 
     
WIT A4 Per pak (SR)A3 Per pak   
80 gram (500) 0.01 2.60 0.02 5.20   
120 gram (250) 0.03 4.50 0.06 9.00   
160 gram (250) 0.04 6.20 0.08 12.40   
250 gram (125) 0.05 5.20 0.10 10.40   
280 gram (125) 0.07 7.50 0.14 15.00   
300 gram (125) 0.08 9.50 0.16 19.00   
350 gram (125) 0.11 13.50 0.22 27.00   
       
Gekleurd A4 Per pak (SR)A3 Per pak   
80 gram (500) 0.03 6.50 0.06 13.00   
120 gram (250) 0.05 6.50 0.10 13.00   
160 gram (250) 0.08 8.50 0.16 17.00   
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Designjet HP Z3200  
 HP Photo-papier   

A2 € 5.00   

A1 € 7.50   

    

Vinyl en 
Textiel 

€ 20.00 per  
strekkende meter 

 

   

Canvas € 10.00 startkosten 
€ 1.25 per dm² 

 
30 x 40 = € 20.00 
50 x 50 = € 36.25 

50 x 100 = € 67.50  
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Foamborden 

Wij verkopen losse foamborden met een 
plaklaag.  
Wij kunnen ook de afbeelding voor u op het 
bord plakken.  
Levert u zelf afbeeldingen aan dan is het risico 
van plakken voor eigenrekening. Wordt de 
afbeelding ook door ons geprint nemen wij het 
risico van u over. 

 
Maat Los Incl. printen Alleen plakken 
A5 (148x210) € 1.00 € 3.50 € 3.50 
A4 (210x297) € 1.75 € 5.00 € 4.25 
A3 (297x 420) € 2.50 € 7.50 € 5.00 
A2 (420x594) € 4.50 € 15.00 € 9.00 
A1 (594x840) € 9.00 € 20.00 € 15.00 

 
 
 

 
Vierkant 

 
Vakantie 

 
Familie 

 
Teksten 

 
Huisdieren 
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Roll-up Banners 

Maat (cm) Systeem Scherm 
40 x 30 € 11.50 € 5.00 
200 x 60 € 17.00 € 40.00 
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Spandoeken 

 
 

 
Gevelbanners 
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Kaarten 
  
We bieden een breed assortiment van kaarten 
aan. Van geboortekaartjes tot verhuiskaarten en 
van uitnodiging tot wenskaart. 
Elk formaat tot 450 x 320 mm. 
De kaarten worden geprint op 300 grams papier 
en worden, als dat nodig is, tijdens het vouwen 
voorzien van een ril. 
De prijs is sterk afhankelijk van de opmaak, het 
soort papier en het formaat. Vraag vrijblijvend om 
een offerte. In onze eigen winkel verkopen we 
kaarten vanaf €1,50 
 

Een prachtige mogelijkheid om een kaart te laten maken 
naar uw eigen idee en voorkeur. 

  

 

Ansichtkaarten 
Wenskaarten 

Geboortekaartjes 
Trouwkaarten  
Uitnodigingen 

Bedankkaartjes 
Verhuiskaarten 
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Websites 
  
De Computerwerkplaats biedt de volgende mogelijkheden tot het 
vervaardigen van een eenvoudige website voor uw bedrijf, organisatie, club, 
etc.  
 
Wordpress is het basisprogramma waarmee wij onze websites bouwen. Dit 
CMS systeem maakt het mogelijk om met de meest actuele middelen een 
eigentijdse website te bouwen. Ook wordt het makkelijker om als klant de 
website zelf te beheren. 
 

HHeett  bboouuwweenn  vvaann  eeeenn  eeeennvvoouuddiiggee  iinnffoorrmmaattiieevvee  wweebbssiittee    

kkaann  aall  vvaannaaff  €€  115500,,0000  ((eexxccll  HHoossttiinngg))  
 
Aanpassingen: 
€ 2,50 per aanpassing 
Onderhoudscontract is ook mogelijk vanaf € 5,00 per maand. 

  
 

Onze standaard pagina is een onderdeel van de 
website van Ons Tweede thuis en te vinden op 

 

www.werkcentrumaalsmeer.nl 
 
 

onze webshop kunt u vinden op 
 

www.ottwebshop.nl 
 

http://www.werkcentrumaalsmeer.nl/
http://www.ottwebshop.nl/
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Digitaliseren 
  
Wij bieden u de mogelijkheid om al uw 
documenten, afbeeldingen foto’s, 
negatieven en/of dia’s te laten 
scannen. We kunnen alles, tegen een 
zeer scherpe prijs, digitaliseren tot een 
afmeting van 420 x 297 mm en een 
resolutie van 600 dpi (210 x 297 mm 
tot 2400 dpi)  
  

 

 
50 stuks € 12.50 
100 stuks  –10% 
250 stuks  –30% 
500 stuks  –50% 
1000 stuks  –60% 
 
Specifieke scans  
van negatieven € 0.50 

Video op DVD 
 
Video onbewerkt op DVD overzetten. 
 
Video tot 2 uur € 7,50 
Video 2 tot 4 uur € 10.00 

 

   

LP, Single of audiotape als CD/MP3  

LP of Single digitaliseren naar een CD of als MP3 (per track)        € 0.50 
Starttarief € 2,50 
Audiotape naar MP3 tot 1 uur € 5.00 
Langer dan 1 uur € 7.50 
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Kadoartikelen 
  

 

Mokken 

 
Met standaard opdruk € 6.25 

Met eigen ontwerp € 8.25 
 

Meerprijs gekleurde  
binnenkant en oor € 1.75 

 
Bij 10 of meer ontvangt u 
eerst een scherpe offerte 

  

Muismatten 

 
Met eigen ontwerp € 4.00 

bedrijfslogo, foto, tekst ….. 

 
Bij 10 of meer ontvangt u 
eerst een scherpe offerte 

 
  

 

Linnen tasjes 

 
Met eigen ontwerp € 5.00 

bedrijfslogo, foto, tekst ….. 

 
Bij 10 of meer ontvangt u 
eerst een scherpe offerte 

  
Naast bovenstaande voorbeelden kunnen wij op veel meer  

andere producten afdrukken. Vraag naar de mogelijkheden. 
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Afwerken 
  
Wire-O zilver  

4.8 mm 20 pag € 0.60 

 

6.4 mm 45 pag € 0.70 

7.9 mm 60 pag € 0.80 

9.5 mm 75 pag € 0.90 

11.1 mm 85 pag € 1.00 

12.7 mm 100 pag € 1.20 

14.3 mm 125 pag € 1.30 

Toeslag op kleur € 0.25 per stuk 

 
Korting: 
10 – 25 stuks   10% 
25 – 100 stuks 20% 
100 en meer    30% 

 

 Vouwen en nieten (tot 10 vel) 

 

A4 en A3 € 0.05 

25 – 50 - 10% 

50 – 100 - 20 % 

100 – 150 - 30 % 

150 en meer - 40 % 

  
Thermisch binden  

Small Tot 125 p € 0.50 

 

Medium Tot 250 p € 1.00 

Big Tot 350 p € 1.50 

Toeslag op kleur € 0.30 per stuk  
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Lamineren  
formaat Per stuk 10-20 20 - > 

 

    

A6 0.85 - 10% - 25% 
A5 1.10 - 10% - 25% 
A4 1.40 - 10% - 25% 
A3 2.30 - 10% - 25% 
A2 3.00 - 10% - 25% 
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Mailing 
  
 De Computerwerkplaats biedt u de mogelijkheid om uw mailings te 
verzorgen.  
Bijvoorbeeld: vermenigvuldigen, vouwen en/of verzendklaar maken door de 
mailing in enveloppen te stoppen. Grote oplages kunnen 
wij voorzien van een port-betaald stempel en kleinere 
oplages van postzegels. 
 
(voor port-betaald geldt een minimum van 100 stuks 
streekpost en 250 stuks landelijk) 

  
Vouwen (zie afwerken) 
Samenvoegen  
Stempel port betaald, zegel en 
adresetiket plakken 
Adres en Port op envelop printen 
Adresetiketten printen 
Adresetiketten intypen 
Afleveren pakketten postkantoor  
Andere bijkomende handelingen: 
- Dozen in elkaar zetten 

€ 0.01 
€ 0.01 
 
€ 0.02 
€ 0.015 
€ 0.50 per vel 
€ 3,50 per 25 adressen 
€ 15.00 per rit 
€ 3.50 per uur 
 

  

Voorbeeld 1 Voorbeeld 2 
500 brieven vouwen, in een envelop doen en 
dichtplakken. 
Brieven en enveloppen worden door de klant 
aangeleverd 
 
Totaal € 15,00 

 

 

800 kalenders worden door de klant 
geleverd. Deze moeten in een speciale doos 
verzonden worden. De doos wordt voorzien 

van port betaald en een adressticker welke is 
geprint a.d.h.v. meegeleverd excel 

document. 
In de doos komt nog een gevouwen brief. 

 
Dozen in elkaar zetten € 22,00 

Brief vouwen € 24,00 
Samenvoegen € 16,00 

Adresetiketten 24 per vel € 17.00 
Stempel en plakken € 32.00 

Afleveren postkantoor € 15.00 
 

Totaal exclusief porto € 126.00 
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Administratieve diensten 
  

Dataverwerking 
Wij kunnen uw gegevens verwerken 
o.a. met Word, Excel. Ook maken wij 
gebruik van specifieke programma’s 
voor het verwerken van bijvoorbeeld 
Stamboomgegevens. 
 
Adressenbestanden, documenten 
digitaliseren (zie ook scannen), 
toneelstukken, etc. 
 
Voor alle werkzaamheden berekenen 
wij € 3,50 per uur 

 

 
 
 
 

 
  

Archiveren 
Al uw documenten netjes in mappen, 
uitgezocht op alfabet of mappen 
klaarmaken met schutbladen. Wij 
hebben de tijd en de ruimte. 
€ 3,50 per uur (exclusief materiaal) 

 
  

Papiervernietiging 
Al uw documenten professioneel 
vernietigd. Met de grootste zorg 
worden uw documenten verwerkt. 
 
€ 1,00 per kilo 
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Als extra dienst bieden wij ook klein industrieel werk (KIW) aan. Bij de KIW 
worden verschillende producten vergaard, samengevoegd, in elkaar gezet, 
geteld, verpakt of beplakt. 
Op dit moment werkt een groep van gemiddeld 15 personen binnen deze tak 
en maakt een productie tot 30.000 stuks per week. 
  

Een aantal voorbeelden:  
 
Stekers voor de tuinsector 
 
€ 8,50 per 1000 
 

 

 
 

 
Kleding Labels 
 
€ 20.00 per 1000 labels 
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Kerstpakketten inpakken 

 
De benodigde materialen worden door de klant aangeleverd.  
Denk hierbij ook aan de cadeaukistjes of -doosjes, stro en inpakmateriaal. 
Standaard handelingen: Voorbereiden, uitvouwen, materiaal in de doos en sluiten. 
 
Kistjes voor flessen: 
1 fles  € 0.40 
2 flessen € 0.45 
3 flessen € 0.50 
4 flessen € 0.55 
6 flessen € 0.65 

 
Doosjes voor flessen: 
1 fles  € 0.25 
2 flessen € 0.35 
3 flessen € 0.45 
4 flessen € 0.55 
6 flessen € 0.65 

  
Pakketten met producten of houdbare levensmiddelen: € 0.05 per dm3 
Maximaal € 1,50 per doos 
Rekenvoorbeelden: Doos van L20 X B20 X H20 cm = € 0.40 
   Doos van L20 X B30 X H30 cm = € 0.90 
   Doos van L40 X B50 X H20 cm = € 2.00 € 1,50 
 
Meerprijs extra handelingen: 
Inpakken met cadeaupapier € 0.50 
Verzendklaar maken  € 0.20 
Extra toevoegingen  € 0.05 
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Offerte op maat. 
 
Mocht u nu na al deze mogelijkheden het spoor volledig bijster zijn, dan 
kunnen we u uiteraard helpen alles weer in perspectief te zetten. 
Wij makken graag een passende offerte. 
U kunt contact met ons opnemen via: 
 
Mail:  repro@wcaalsmeer.nl 
 
Telefoon: 0297 753911 
 
Afspraak: Maandag tot vrijdag tussen 9.00 en 16.00 uur 
  Zwarteweg 98 
  1431 VM Aalsmeer 
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Portfolio. 
 
Brochures 

  

  

 
Nieuwsbrieven 

 
Kerkblad Aalsmeer 

 
Wijknieuwsbrief 

 
Kerkblad Rijsenhout  

 
Bedrijfsdrukwerk 

 
Infomateriaal 

 
Visitekaartjes 

 
Enveloppen  

 
Kantoorbenodigdheden 

 
Schriften 

 
flashcards   
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Mokken 

 
Tekstmokken 

 
Fotomokken 

 
Bedrijfslogo’s 

 
Themamokken 

 
Etiketten 

 
Voeding    

 
Websites bouw en onderhoud (Wordpress)  
 
www.ottwebshop.nl 
 
https://www.ovakaalsmeer.nl/ 
 
https://mgcaalsmeer.nl/ 
 
http://huurdersvereniginguithoorndekwakel.nl/ 
 
http://basicactivering.nl/ 
 
http://renespaargaren.nl/ 
 
https://www.euro-parel.nl/ 
 
 

 

http://www.ottwebshop.nl/
https://www.ovakaalsmeer.nl/
https://mgcaalsmeer.nl/
http://huurdersvereniginguithoorndekwakel.nl/
http://basicactivering.nl/
http://renespaargaren.nl/
https://www.euro-parel.nl/

