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Verschillende  printmogelijkheden
Prints op wit papier

A4 + A3 prints A5 + A6 prints

in zwart/wit kleurenprints

    Mogelijke papiersoorten in kleur 

crème

lichtgeel

zonnegeel

feloranje

rood

roze

lichtblauw

donkerblauw

pastelgroen

grasgroen

fuchsia

In onderstaande tabel vindt u de kleuren van papier welke wij standaard op voorraad hebben.

Printen van verschillende soorten boekjes

Misboekjes,  tijdschriftjes, prijslijsten, schoolkranten of brochures tot 80 pagina’s per boekje. 
Onze printers kunnen automatisch online boekjes vouwen en nieten.
De omslag kan een afwijkende papiersoort of kleur zijn.

Nadat u uw keuze heeft gemaakt voor het printformaat kunt u een keuze maken voor de opdrukkleur. 

Vervolgens kunt u kiezen uit diverse opties betreffende papiersoort, papierkleur en afwerkingsmogelijkheden. 
(nietjes, klasseergaten, vouwen...)

Wij printen standaard op 80gr wit papier.  Voor alle andere papiersoorten en gramgewichten berekenen we 
een toeslag.
Verschillende gramgewichten van papier: 80 en 160 grams zijn steeds op voorraad (210 gram op bestelling). 
Voor naamkaartjes, uitnodigingen kan er tot 300 gram karton geprint worden.

gekleurd papier 80 gram gekleurd en wit papier 160 gram

gekleurd en wit karton 210 gram        effen wit karton 300 gram

+ 0,035 € per blad A4

+ 0,120 € per blad A4

+ 0,100 € per blad A4

+ 0,290 € per blad A4

A5 eindformaat A4 eindformaat

Volledig zwart-wit Kaft in kleur - binnenwerk zwart-wit Kaft in kleur - binnenwerk in kleur

  Supplementen voor
speciale papiersoorten

luxe conqueror karton gevergeerd
in crèmekleur

+ 0,580 € per blad A4

ONZE
SPECIALITEIT



Verschillende afwerkingsmogelijkheden

Vouwen 

wikkelvouwzig-zag vouwdubbelvouw (bv. van A4 naar A5)

Nieten 

dubbel geniethoeknietje

Klasseergaten

2 klasseergaten

Inbinden met ringen

Verlijmen

Lamineren met plastiek

Snijden van papier Rillen van papier

tot een A5
boekje

tot een A4
boekje



Veel gestelde vragen:

Graag alle bestanden printklaar aanleveren in pdf enkel via “de.laender@landers.be “
Vanuit alle Office programma’s kunt u tegenwoordig eenvoudig opslaan naar pdf.
Alle pdf bestanden aanleveren in het juiste printformaat. (A0, A1, A2, A3, A4, A5 of A6). 

Waarom moet ik een pdf bestand aanleveren? 
In tegenstelling tot bijvoorbeeld een Word-document kunt u ervan uitgaan dat 
een pdf-bestand op onze computer er identiek uitziet als op uw eigen computer. 

Afbeeldingen, layout, marges, interlinies, tabulaties en lettertypen zullen niet wijzigen. 
Belangrijk is wel dat de gebruikte fonts bij de pdf worden ingesloten meestal gebeurt dit automatisch. 
Ook niet onbelangrijk is dat u de gemaakte pdf zelf controleert (in bijvoorbeeld Acrobat Reader) 
of deze exact overeenkomt met uw originele document.
Deze pdf kan je best verzenden naar ”de.laender@landers.be”
Indien de pdf zwaarder is dan 5 Mb kan je deze GRATIS verzenden via “www.wetransfer.com” 

Hoe moet ik een printopdracht aanleveren?

Zorg dat het aantal pagina’s klopt in uw document. 
Bij boekjes moet het aantal pagina’s (inclusief kaft en blanco pagina’s) deelbaar zijn door 4.

Gewoon alle pagina’s van voor- tot achterkaft in één pdf-bestand 
achter elkaar aanleveren in A4 formaat. (ook al moet het uiteindelijke eindformaat A5 worden)

Onze printers kunnen niet tot aan de rand van het papier printen. 
Zorg dat uw ontwerp minimaal 3mm van de rand van het papier af staat. 
Aflopende prints zullen worden verschaald tot binnen de printmarges.

Hoe boekjes aanleveren?

Kan ik ook bij jullie zelf komen kopiëren?
Sinds 1 januari 2017 werken wij zoveel mogelijk per mail om wachtrijen te voorkomen.
Ook zijn onze machine’s dikwijls reeds bezet met een werk dat niet kan onderbroken worden.
Niets dan voordelen om uw copywerk in pdf door te sturen via ons mailadres - 
”de.laender@landers.be”.

Wij verzorgen dan uw print- en kopieerwerk zonder dat je moet wachten en wij sturen je een mail of sms 
van zodra alles klaar is voor afhaling !  Eenvoudig en gemakkelijk voor jou !  Thuislevering GRATIS* 
in België   >200€

Dagelijks versturen wij al onze prints via            naar onze klanten in gans België. (24u-service) <200€ = 6€ port

Kan ik bij jullie foto’s kopiëren?
Stuur je foto’s op naar ”de.laender@landers.be”  in pdf of jpeg.
met vermelding van het juiste formaat dat je wil geprint zien.
Vermeld ook uw adres,  tel en mail zodat we je kunnen contacteren bij problemen en wanneer alles klaar is.
Maak vermelding van speciale wensen voor een  uitsnit (bv enkel het hoofd, of enkel het koppel, ...)
Opstartkosten per foto 3€ + prijs van de copy  -  Indien er een uitsnit moet gescand worden suppl. +3€



Veel gestelde vragen:

Ik heb geen digitaal bestand maar een papieren kopie. 
Kunnen jullie dit voor mij kopiëren?
Ja, dat kan. 
De bestelling zonder plooien opsturen naar Landers Copycenter - Beerveldedorp 63, 9080 Lochristi
Wanneer originelen niet door de automatische invoer van de printer ingevoerd kunnen worden, 
maar handmatig onder de glasplaat gekopieerd moeten worden, zal dit doorberekend worden
met een supplement van 0,20€ per stuk.

Kan ik ook een Word, Powerpoint of Excel-bestand aanleveren?
Wij printen al geruime tijd niet meer rechtstreeks vanuit Word, Powerpoint of Excel daar verschillende 
problemen zich kunnen voordoen zoals ontbrekende lettertypes, andere spatiëring, tabulaties, enz...
Alle bestanden kunnen eenvoudig naar pdf worden omgezet. 

Kan ik vanaf een USB-stick zelf bij u komen printen? 
Self-service printen is bij ons niet mogelijk. Wij hebben hiervoor geen werkplek ter beschikking en 
tevens zijn onze printers (en printerdrivers) hiervoor te geavanceerd waarvoor enige ervaring vereist is.
Gewoon uw bestanden in “pdf” doormailen naar “de.laender@landers.be” met de nodige info over aantal, 
kleur of zwart/wit, formaat, ..... en wij sturen U een sms of mail van zodra het werk klaar is.
NOOIT MEER WACHTEN ! ! 

De pagina bevat maar heel weinig kleur. 
Is de kleurenprint dan goedkoper? 
De prijs voor de kleurenprint blijft hetzelfde, ongeacht of er nu een stipje of een volvlak kleur op een pagina 
voorkomt, dit maakt voor de kleurenprinter niet uit. De pagina wordt als een kleurenprint berekend.  
Aandachtspunt: Wanneer bijvoorbeeld in de voettekst van iedere pagina een blauwe link voorkomt of een 
klein logootje in kleur, dan worden alle pagina’s als kleur herkend en berekend.

Kunnen jullie ook op eigen (aangeleverd) papier printen?
Ja, wij kunnen onder voorbehoud op eigen papier printen wat u ons aanlevert. 
Een tevreden eindresultaat is echter nooit gegarandeerd. Dit hangt mede af of onze printers zonder storingen 
de afwijkende papiersoort kunnen verwerken. Vastgelopen en beschadigd papier vanuit de printers wordt 
niet door ons vergoed. Dit is op eigen risico.  Belangrijk is dat u altijd wat extra papier aanlevert zodat bij 
eventuele papierstoringen toch het gewenste aantal geprint kan worden.

Doen jullie ook vormgeving of opmaak?
Ben je niet echt een ontwerptalent dan kan je altijd rekenen op onze top-ontwerpers die je bedrijf, school, 
vereniging, omtoveren naar een aantrekkelijk document !



Prijslijst zwart/wit prints BTW incl. vanuit een pdf

Aantal A 4 formaat A 3 formaat

vanaf 1 ex
vanaf 10 ex
vanaf 50 ex

vanaf 100 ex
vanaf 250 ex
vanaf 500 ex

vanaf 1000 ex

0,20 €
0,15 €
0,10 €

0,065 €
0,050 €
0,040 €
0,030 €

0,40 €
0,30 €
0,20 €
0,12 €
0,10 €

0,080 €
0,060 €

Prijslijst kleuren prints BTW incl. vanuit een pdf

Aantal A 4 formaat A 3 formaat

vanaf 1 ex
vanaf 10 ex
vanaf 50 ex

vanaf 100 ex
vanaf 250 ex
vanaf 500 ex

vanaf 1000 ex

1,00 €
0,70 €
0,50 €
0,35 €
0,30 €
0,25 €
0,23 €

1,50 €
1,20 €
1,00 €
0,70 €
0,50 €
0,40€
0,35 €

vanaf 5000 ex 0,025 € 0,050 €

vanaf 5000 ex prijs op aanvraag prijs op aanvraag

Landers Copycenter wil jeugdbewegingen, scholen, sportclubs of andere verenigingen helpen om hun kosten 
zo laag mogelijk te houden. 
Daarom bieden we hen namelijk ook de mogelijkheid om een advertentie van Landers Copycenter in hun boekje op te nemen.
In ruil voor het plaatsen van een advertentie van Landers Copycenter geven we U 10 % extra korting .

Sponsoring voor club’s, scholen, jeugdbeweging...

ColourCopyCenter
ColourCopyCenter

Prijslijst afwerking BTW incl.
Bewerkingen Prijs per stuk

Snijden per snede (max. 200 vel in één keer)
Lamineren A4
Lamineren A3

Inbinden met ringen of Lijmen per bundel

Afscheurstrook aanbrengen (perforeren), plooien, 
nummeren, rillen van dikke karton

0,50 €
2,500 €
5,000 €
3,000 €

1-500 ex = 25€
501-2000 ex = 37€

2001-5000 ex = 55€
5001-10000 ex = 85€

per uit te voeren bewerking

Bovenaan extra transparant Kristal-plastiekje 0,500 €
Manuele afwerking volgens uurtarief

Nieten per bundel met 1 nietje 0,02 €
Nieten en vouwen van boekjes met 2 nietjes 0,03 €



Drukken van uw afbeelding, logo 
of tekst in reliëf zonder inkt, 

een blijvende 
chique uitstraling is gegarandeerd.

In deze wereld vol e-mail verkeer en sms-en verlangen wij af en toe naar een kaart, map of brief 
vol klasse op glad  of  handgeschept Oud-Hollands papier 

met de meest originele en exclusieve lettertypes zoals Garamond, Grisé en Ecriture Anglaise,...

LANDERS DRUKWERK
KAARTJES, MAPPEN,

TIJDSCHRIFTEN, ENVELOPPEN,
BRIEVEN, FACTUREN,...

FLYERS KAARTJES INBINDEN LAMINERENGEBOORTE HUWELIJK

BANNERS - BELETTERING AFFICHES - GROOT FORMAAT PRINTING

PLANAFDRUK - KLEURENAFFICHES

Beerveldedorp 63 - 9080 LOCHRISTI

SPANDOEKEN
RECLAMEBORDEN

VLAGGEN
Beerveldedorp 63

LOCHRISTI

Groot formaat prints vanuit een drukklare pdf - incl. BTW 
Enkelzijdig bedrukt op wit papier   -  éénmalige opstartkost van 6,05 euro per bestand - Normale levering 3 werkdagen

A0 (84 x 118,8) 158,00 €

A2 (42 x 59,4)

A1 (59,4 x 84)

49,00 €

82,00 €

KLEUR

Bent u op zoek naar traditioneel, hoogwaardig en onderscheidend drukwerk? 
Onze luxe-enveloppen, kaartjes en mappen voelbaar gedrukt 

op bijvoorbeeld Oud-Hollands handgeschept papier maken het verschil.

ColourCopyCenter
5 ex 10 ex Grotere aantallen prijs op aanvraag

90,00 €

38,00 €

61,00 €

2 ex

40,00 €

16,00 €

25,00 €

1 ex

24,00 €

11,00 €

16,00 €

Planafdruk zwart-wit vertrekkende vanaf een bestaand plan - incl. BTW 

A0 (84 x 118,8)

Enkelzijdig bedrukt  in zwart-wit op wit papier  -   inleeskost van 10 euro  per plan - Normale levering 3 werkdagen

ZW / W 5 ex 10 ex Grotere aantallen prijs op aanvraag2 ex1 ex

39,00 €19,00 €13,50 € 72,00 €



LANDERS STEMPELS ALLES
IN VOORRAAD

LANDERS RECLAME VLAGGEN - ROLL UP BANNERS
RECLAMEBORDEN

EIGEN PLAATSINGSDIENST

LANDERS GRAVURE
PLEXI-PVC

KOPER- ALUMINIUM
INOX


