PRODUCTSHEET
AFBEELDING INFORMATIEPANEEL OP MAAT
FIETS- EN WANDELNETWERK DRENTHE
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Algemene informatie
•

•
•
•
•
•

•

•

U kunt kiezen voor een afbeelding van een gepersonaliseerd fietsnetwerkpaneel of
wandelnetwerkpaneel. Bij enkele producten kunt u beide afbeeldingen combineren;
Deze afbeelding(en) kunt u bestellen als digitaal bestand, sticker, sticker op plaat, spandoek
of paneel in frame;
Het knooppunt dat het dichtst bij u in buurt ligt, wordt als basis voor de afbeelding(en)
gebruikt;
De rode aanwijzer wordt op de door uw gewenste locatie geplaatst;
In het rondje (zie afbeeldingen pag. 1 linksboven) komt niet het knooppuntnummer maar de
i van informatie te staan;
Er is 1 locatie op de afbeelding waar u zelf invulling aan kunt geven (zie afbeeldingen pag. 1
linksonder, omcirkelde deel). De invulling van deze locatie geeft u aan ons door; dit kan
bijvoorbeeld uw logo zijn dat wij graag in drukbaar formaat (bijv. EPS) ontvangen;
Het digitale bestand van een afbeelding van een fiets en/of wandelnetwerkpaneel mag vrij
gebruikt worden voor niet-commerciële doeleinden. U mag er dus geen kaarten van laten
maken en deze verkopen (dit i.v.m. de rechten die op de ondergrond van de kaart rusten);
Voor andere afmetingen dan vermeld kunt u een aanvraag doen; de prijzen hiervan kunnen
afwijken van de genoemde prijzen.

MAAK EEN KEUZE UIT DE VOLGENDE PRODUCTEN:
1. Digitaal bestand
•
•

U kunt een digitaal bestand bestellen van een fiets- of wandelnetwerkpaneel;
U krijgt het bestand in pdf-formaat aangeleverd.
Prijs per digitaal bestand: € 75,00 ex btw

2. Sticker (inclusief digitaal bestand)
•

•

U kunt een sticker (incl. digitaal bestand) bestellen met de afbeelding van een fiets- of
wandelnetwerkpaneel;
De afmetingen van de sticker zijn 750x490 mm met afgeronde hoeken.
Prijs per sticker (incl. digitaal bestand): € 95,00 ex btw / 3 stuks: € 150,00 ex btw

3. Sticker op plaat (inclusief digitaal bestand) 1-zijdig
•
•
•

U kunt een sticker op een harde plaat (incl. digitaal bestand) bestellen met de afbeelding
van een fiets- of wandelnetwerkpaneel;
Deze sticker op harde plaat kunt u ophangen;
De plaat is van 4 mm dik dibond en de afmetingen zijn 750x490 mm met afgeronde hoeken.
Prijs per sticker op plaat 1-zijdig (incl. digitaal bestand): € 150,00 ex btw
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4. Sticker op plaat (inclusief digitale bestanden) 2-zijdig
•

U kunt een sticker op een harde plaat 2-zijdig beplakt (incl. digitale bestanden) bestellen
met aan de ene kant een afbeelding van een fiets- en aan de andere kant een
wandelnetwerkpaneel;

• De plaat is van 4 mm dik dibond en de afmetingen zijn 750x490 mm met afgeronde hoeken.
Prijs per sticker op plaat 2-zijdig (incl. digitale bestanden): € 245,00 ex btw

5. Spandoek (inclusief digitaal bestand)
•
•
•

U kunt een spandoek (incl. digitaal bestand) bestellen met een afbeelding van een fiets- of
wandelnetwerkpaneel;
In het spandoek zitten ringen ter bevestiging;
Het formaat van het doek is 100x150 cm (4x groter dan originele formaat).
Prijs per spandoek (incl. digitaal bestand): € 150,00 ex btw

6a. Paneel in frame (inclusief digitaal
bestand/ lessenaar model)
•

•

•
•

U kunt een fiets- of
wandelnetwerkpaneel in een
metalen frame bestellen;
De afbeelding wordt geplakt op een
harde plaat (15 mm dik) en geplaatst
in het frame (lessenaar model);
Plaat en frame zijn geschikt voor
buitengebruik;
Dit is exact hetzelfde
informatiepaneel dat in het veld te
vinden is.
Prijs per paneel in frame (incl.
digitaal bestand en incl. bezorgen en
plaatsen): € 1.200,00 ex btw
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6b. Paneel in frame 1-zijdig (inclusief digitaal
bestand/ staand model)

• U kunt een fiets- of wandelnetwerkpaneel in een metalen
frame bestellen;
• De afbeelding wordt geplakt op een harde plaat (15 mm dik)
en geplaatst in het frame (staand model);
• Plaat en frame zijn geschikt voor buitengebruik;
• Dit is exact hetzelfde informatiepaneel dat in het veld te
vinden is.
Prijs per paneel in frame 1-zijdig (incl. digitaal bestand en incl.
bezorgen en plaatsen): € 1.200,00 ex btw

7. Paneel in een frame 2-zijdig
(inclusief digitale bestanden/
staand model)

• U kunt een paneel in een metalen
frame bestellen met aan 1 kant
een afbeelding van een
wandelnetwerk en de andere kant
een fietsnetwerk;
• De afbeeldingen worden geplakt op
een harde plaat (10 mm dik) en
geplaatst in het frame (staand
model);
• Plaat en frame zijn geschikt voor
buitengebruik;
Foto: voorbeeld paneel Groningen
Prijs per paneel in frame 2-zijdig (incl. digitale bestanden en incl. bezorgen en plaatsen):
€ 1.200,00 ex btw
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BESTELLING PLAATSEN:
Wilt u meer informatie of uw bestelling aan ons doorgeven mail dan naar: info@recreatieschap.nl
Bij uw bestelling ontvangen wij graag de volgende gegevens:
•
•
•
•
•

Welk product u wilt aanschaffen;
Waar de rode aanwijzer moet komen op de afbeelding (waarschijnlijk op de locatie van
uw bedrijf);
Wat u in de ruimte voor eigen invulling geplaatst wilt hebben; bijv. uw eigen logo;
Bestand voor ruimte eigen invulling (drukbaar formaat bijv. EPS);
Uw contactgegevens voor aflevering en facturering.
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