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WENSKAARTEN
Zelf een wenskaart gemaakt en u wilt de kaart 
graag professioneel laten drukken? Dat kan bij 
ons. Wanneer u het bestand bij ons aanlevert 
zorgen wij ervoor dat de wenskaart gedrukt en wel 
voor u klaarligt op het gewenste formaat.

Wanneer u uw persoonlijke wenskaart liever door 
ons laat ontwerpen kan dat ook. U leest hierover 
bij onze dienst "Ontwerp" verderop in de brochure. 
Wij verwerken uw wensen in een mooi ontwerp. U 
bent vrij in de keuze van papierdikte, kleurgebruik 
en formaat. Wilt u uw wenskaarten gevouwen 
of ongevouwen? Dat kunt u uiteraard bij ons 
aangeven. Het wordt echt een wenskaart op maat.

Prijzen staan achterin deze brochure.

SCRIPTIES EN 
VERSLAGEN
Spannende tijden… Het afronden van het 
schooljaar of misschien wel de studie met 
een scriptie. De scriptie waar vele uren werk 
in zit moet af en dat moet natuurlijk goed 
afgerond worden. Dit kan DePrint ook doen.  
Bij ons worden de scripties afgedrukt op echt 
kwaliteitspapier en we binden ze graag voor u in.
Wilt u een scriptie laten afdrukken bij DePrint, lever 
ons dan een pdf-bestand aan en geef aan hoeveel 
u er nodig heeft en hoe u het ingebonden wilt 
hebben. Wij gebruiken vaak wire’O ringbanden, 
deze zijn doorgaans steviger en gaan lang mee. 
Verder kunt u kiezen voor een transparante 
voorkant en een zwart, wit of rode achterkant. 
Graag horen wij of u de scriptie enkelzijdig of 
dubbelzijdig afgedrukt wilt hebben.

Geen zorgen wat betreft het afdrukken en inbinden. 
DePrint helpt graag op een professionele wijze!

“DEADLINE op school??  
Kom bij ons om uw scriptie in te binden.  

Wij geven het een extra professionele uitstraling.“

POSTERS
Heeft u posters nodig voor een aanbieding of 
activiteit? Dan wilt u natuurlijk zoveel mogelijk 
bereik hebben met de posters. DePrint beschikt 
over een aantal machines waarop wij posters 
kunnen printen. Zo groot als u maar wilt. Het 
papier varieert van 80 grams tot aan 200 grams 
hoogglans fotopapier.

Wilt u advies over de opmaak van een poster of 
wilt u dat wij de opmaak verzorgen? Neem dan 
contact met ons op.

Printen Grootformaat Drukwerk Textieldruk

• Visitekaartjes

• Nieuwsbrieven 

 & folders

• Wenskaarten

• Brochures

• Scripties

• Kalenders

• Posters



Geboortekaarten Trouwkaarten Rouwkaarten Wenskaarten

DePrint kan u veel aanbieden op het gebied 
van print- en kopieerwerk. Op de professionele 
machines die wij in onze winkel hebben staan, 
kunnen wij voor u printen tot nog groter dan A0 
formaat op onze posterprinter. En tot A3+ formaat 
op onze Ricoh en Xerox printers. We hebben veel 

papiersoorten en kleuren op voorraad en kunnen 
uiteraard in kleur of zwart wit voor u printen en 
kopiëren. 
Heeft u printwerk nodig met een hoog aantal, dan 
verwijzen wij u graag naar onze dienst "Drukwerk" 
hier verderop in de brochure. 

VISITEKAARTJES
Voor visitekaartjes bent u bij ons aan het juiste adres. Wij produceren ze zelf, dus we kunnen een 
snelle levering garanderen. Wilt u meer dan 1.000 stuks, dan is het drukwerk, zie daarvoor onze dienst 
"Drukwerk" verderop in de brochure.

Prijzen staan achterin deze brochure.

PRINTEN
Bij DePrint kunt u uw bestanden laten printen. U kunt uw bestand (in pdf-formaat) naar ons mailen: info@deprint.nl, 
of op een usb-stick meenemen naar onze winkel. Wij printen uw documenten op kwalitatief goed papier. Natuurlijk 
kunnen wij ook voor u kopiëren. Dit kunnen wij in kleur of zwart wit tot (SR)A3 formaat.

Bij ons staat kwaliteit altijd voorop! 
U bent er van verzekerd 
dat wij uw documenten 
vertrouwelijk behandelen.

Met onze nieuwe printer
die bijna winkel vullend is,
kunnen wij u nóg beter 
van dienst zijn!

Staat er een grafisch product niet in de gids? Vraag het ons... ook dat kunnen wij vast produceren. Ons assortiment is te groot om alles te vermelden.

Printen Grootformaat Drukwerk Textieldruk Specials Gifts Nabewerking Ontwerp
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SPONSORBORDEN
Voor herkenbaarheid langs het veld, kunt u bij ons 
sponsorborden laten maken. Wij maken ze graag 
voor u in elk gewenst formaat, met elke gewenste 
bedrukking. De borden worden uitgevoerd in 
trespa of dibond. We plakken met sticker vinyl en 
lamineren het daarna. Deze combinatie waarborgt 
een kwalitatief hoogwaardig sponsorbord.

Wij ontwerpen graag uw communicatie-uitingen 
op groot formaat. U leest hierover bij onze dienst  
"Ontwerp" verderop in de brochure.

CANVAS 
SCHILDERIJEN
Uw mooiste herinneringen verdienen een 
bijzondere presentatie. Ook voor canvas 
schilderijen kunt u bij DePrint in Winsum terecht. 
U kunt uw aangeleverde foto door ons laten 
drukken op hoogwaardig canvasdoek. Het doek 
wordt opgespannen op stevige houten latten  
(2 cm of 4,5 cm). Bij formaten vanaf 100 cm raden 
wij een frame van 4,5 cm aan.

Formaten en prijzen staan 
achter in deze brochure. 

“Uw mooiste herinneringen verdienen een bijzondere  
presentatie! Laat een canvas schilderij maken bij DePrint.  
U heeft al een canvas schilderij voor € 17,50 (20x30 cm).“

• Canvas schilderijen

• Roll-up banners

• Foto op hout

• Sponsorborden

• Stoepborden

• Bouwtekeningen

• Print op plaat

• Spandoeken

• Stickers

• Vlaggen

Al vanaf€17,50
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ROLL-UP BANNERS
Supersnel een banner opzetten met uw reclame? Kies voor de roll-up banners van DePrint. Ideaal voor het 
geven van extra aandacht aan uw bedrijfsactiviteiten. Dit populaire presentatiesysteem heeft u bij ons al 
voor € 99,-. Inclusief opbergtas. Opties: aanbrengen van verlichting of print vervangen van een bestaand 
systeem. Vraag daarvoor naar de mogelijkheden.

GROOTFORMAAT – ALGEMEEN 
DePrint kan u helpen om het hele jaar door goed zichtbaar te zijn. Hoe? Wij kunnen voor u de mooiste spandoeken, 
sponsorborden, canvas schilderijen, stickers, etc. verzorgen. Dat doen we graag van ontwerp tot levering. Wij 
hebben professionele machines staan waarop we op groot formaat kunnen printen. Wij werken vaak samen met 
sportverenigingen en clubs om bijvoorbeeld sponsorborden te maken die langs de sportvelden worden geplaatst.

Groot, groter, grootst. Grootformaat prints en ook nog eens haarscherp!

Tegenwoordig helemaal HOT is direct printen op 
plaatmateriaal. Het is kostenbesparend en de 
kwaliteit is erg hoog. Wij bieden verschillende 
materialen aan waarop geprint kan worden.
Rechthoekig, met uitsparing of op vorm gesneden. 
Het kan allemaal. Zelfs de boorgaten op gewenste 

plaatsen kunnen wij voorzien. Vraag ons naar een 
vrijblijvende offerte.

Voor autobelettering kunt u overigens ook bij ons 
terecht.

1 2 3 klaar

Al vanaf€17,50

Staat er een grafisch product niet in de gids? Vraag het ons... ook dat kunnen wij vast produceren. Ons assortiment is te groot om alles te vermelden.

Specials Gifts Nabewerking Ontwerp



• Notitieblokken

• Entreekaarten

• Enveloppen

• Briefpapier

• Brochures

• Folders

• Flyers

Printen Grootformaat Drukwerk Textieldruk

BROCHURES
Laat de prachtigste brochures professioneel 
drukken bij ons. De brochures kunnen voorzien 
worden van een stevige omslag en zijn verkrijgbaar 
in verschillende materialen. Laat ons uw wensen 
weten. De keuzes zijn divers. U kunt kiezen 
uit verschillende papiersoorten, papierdiktes 
en afwerkingen. Daarnaast kunnen brochures 
worden geniet, gelijmd maar ook met een Wire’O 
ingebonden worden. Kwaliteit staat bij ons voorop. 
Wilt u hulp bij het samenstellen van een brochure, 
informeert u dan naar de mogelijkheden bij ons. 

BRIEFPAPIER
Briefpapier laten maken met een origineel ont-
werp lijkt lastig, maar dat is het niet. Dat doen wij 
graag voor u. Wij ontwerpen professionele logo’s, 
briefpapier en visitekaarten op maat. Dit alles 
tegen zeer scherpe tarieven. DePrint produceert 
graag samen met u briefpapier dat spreekt. Heeft 
u al een ontwerp? Stuurt u ons het bestand en wij 
zorgen dat uw briefpapier in de gewenste oplage 
geleverd wordt. Papierkeuze en aantallen zijn aan 
u. Wilt u advies, dat geven wij u graag.

FLYERS
Met flyers kunt u op een effectieve manier uw 
bedrijfsactiviteiten of actie promoten. En dat kan 
met een klein budget. De flyers kunnen gevouwen 
of ongevouwen, dubbelzijdig of enkelzijdig 
gedrukt. 
Bij ons kunt u een flyer laten drukken door een 
bestand aan te leveren. DePrint ontwerpt ook 
graag een flyer voor u. In een vrijblijvend gesprek 
kunt u uw wensen aangeven en gaan wij over tot 
ontwerp. U kunt zelf aangeven wat u wilt. Kies het 
formaat, kleurgebruik en de papiersoort. Een flyer 
drukken is aantrekkelijk bij een hoge oplage. Daar 
gaat de stukprijs snel van naar beneden.

“Uw drukwerk laten verspreiden? 
Neem contact met ons op: DePrint informeert 

u graag over de mogelijkheden.“
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Drukwerk is mogelijk in vele kleuren en formaten. 
Zo kunnen flyers bijvoorbeeld gevouwen of 
ongevouwen worden en dubbelzijdig of enkelzijdig 
gedrukt worden. Wilt u op een effectieve manier 
uw bedrijfsactiviteiten promoten dan adviseren 
wij u graag. U kunt uw wensen doorgeven en wij 

gaan voor u aan de slag. Na het uitbrengen van 
een offerte en na het akkoord, wordt het drukwerk 
in gang gezet en ligt het klaar op het afgesproken 
moment. 
Wij ontwerpen graag uw drukwerk. U leest hierover 
bij onze dienst "Ontwerp" verderop in de brochure.

NOTITIEBLOKKEN
Door een notitieblok te voorzien van uw logo en contactgegevens bent u herkenbaar voor uw klanten 
wanneer u deze als relatiegeschenk aanbiedt. DePrint kan dit voor u produceren.

DRUKWERK – ALGEMEEN
Bij DePrint kunt u terecht voor drukwerk in alle soorten en maten. Heeft u drukwerk nodig in grote oplages dan 
kan DePrint dat voor u regelen. In samenwerking met onze drukkers kunnen wij uw ansichtkaarten, briefpapier, 
enveloppen, flyers en brochures tegen aantrekkelijke, scherpe prijzen aanbieden. Wij informeren u hier graag 
vrijblijvend over. De mogelijkheden zijn zeer divers. Loop gerust eens bij ons binnen aan de Hoofdstraat Obergum 
in Winsum. Als u liever telefonisch advies wilt of per e-mail, kan dat natuurlijk ook. Voor het drukwerk kunt u uw 
kant en klare bestanden bij ons aanleveren, maar ook is het mogelijk dat wij dit naar uw wens ontwerpen. Wij 
bieden met onze creativiteit graag een oplossing voor uw grafische wens. 

Staat er een grafisch product niet in de gids? Vraag het ons... ook dat kunnen wij vast produceren. Ons assortiment is te groot om alles te vermelden.



• Keukenschorten

• Kinderkleding

• Rompertjes

• Werkkleding

• Polo’s

• Slabbetjes

• Caps

• T-shirts

Geef ze van katoen!
U kunt al een T-shirt bij DePrint laten drukken va € 7,95.

Het ontwerp is bepalend voor het bedrag.

T-SHIRTS
Persoonlijke T-shirts met eigen ontwerp of tekst, 
daarvoor komt u natuurlijk bij ons in Winsum. Wij 
kunnen uw T-shirts in-house voorzien van welk 
ontwerp en welke tekst dan ook. Weet u precies 
wat u op uw T-shirt zou willen? Stuurt u het dan 
door naar ons en wij maken het T-shirt persoonlijk.

ROMPERTJES

Zo leuk! Zo lief! Er is een baby 
geboren en u kunt bij ons 
leuke, originele rompertjes 
laten maken. Met de naam van 
de baby of een persoonlijke  
tekst. 

Bijvoorbeeld Poepiemonster?

U kunt een rompertje bij ons 
laten maken voor €11,95.

Printen Grootformaat Drukwerk Textieldruk

Al vanaf€7,95



Wij kunnen kleding op twee manieren bedrukken. 
Met onze speciale sublimatie printer kunnen we 
full colour printen en persen we de print in het 
textiel onder onze hittepers. Dit is ook interessant 
voor sportkleding. Bij sublimatie inkt wordt er 
gebruik gemaakt van het indringen in het polyester 

product onder een bepaalde temperatuur. Wij 
kunnen naast sublimatie printen ook teksten, 
logo’s of andere afbeeldingen uit een stickervel 
plotten en met de hittepers op het textiel drukken. 
Plotten geeft een bijzonder mooi en strak resultaat 
en zit na het persen vast op het textiel.

WERKKLEDING
Wees herkenbaar voor uw klanten, voorzie uw werkkleding van uw logo. Wij bieden u het totaalpakket 
aan, u selecteert de werkkleding en wij zorgen dat het bedrukt en wel voor u klaarligt.

TEXTIELDRUK
ALGEMEEN
Voor originele T-shirts op het volleybalveld tijdens 
een midzomer competitie of … Noem het maar 
op, bij DePrint kunt u terecht voor vele soorten 
textielbedrukking. Wij hebben in onze winkel een 
sublimatie printer, een plotter en een hittepers 
beschikbaar. Hiermee kunnen we elk gewenst 
ontwerp of tekst op uw textiel drukken. In onze 
winkel hebben we T-shirts op voorraad maar 
desgewenst bedrukken we uw eigen kleding.  
Ons assortiment bestaat uit: 

SLABBETJES
Slabbetjes kunnen niet ontbreken in een 
gezin met jonge kinderen. Wat is er dan 
leuker dan een slabbetje met een eigen 
ontwerp, die u bij ons kunt laten maken. 
Dit kan met een leuke babyfoto of een 
persoonlijke tekst. U levert aan en wij 
kunnen het voor u op een slabbetje 
drukken. DePrint helpt u ook graag met 
het ontwerpen van een afdruk voor op 
een slabbetje. In een vrijblijvend gesprek 
kunt u uw wensen aangeven en gaan wij 
over tot ontwerp.

U heeft al een slabbetje voor maar €7,95

• Keukenschorten
• Rompertjes
• Polo’s
• Caps

• Kinderkleding
• Werkkleding
• Slabbetjes
• T-shirts

Staat er een grafisch product niet in de gids? Vraag het ons... ook dat kunnen wij vast produceren. Ons assortiment is te groot om alles te vermelden.

Printen Grootformaat Drukwerk Textieldruk Specials Gifts Nabewerking Ontwerp



ONZE SPECIALS – ALGEMEEN 
DePrint is veelzijdig. U kunt niet alleen maar bij ons printen en kopiëren en wij zijn niet alleen creatief op onze 
ontwerpafdeling. Wij bieden veel meer. Zo bieden we in samenwerking met RK Photography Images prachtige 
kaarten van Groningen. Veelzijdige kaarten van Belarto en de voordelige inktjet cartridges van Socond Life.

BELARTO KAARTEN
Ook wanneer u even geen idee heeft voor het 
ontwerpen van een kaart (verjaardagskaart, 
geboortekaart, uitnodigingskaart, trouwkaart)  
kunt u bij ons terecht. Wij zijn een Belarto 
verkooppunt en hebben hier een aantal mappen 
vele kaarten in de winkel waar u met gemak een 

kaart uit kunt kiezen. Er staan veel stijlen in de 
boeken en verder vindt u in de mappen mooie 
enveloppen, accessoires en linten, maar ook 
sluitzegels.

Printen Grootformaat Drukwerk Textieldruk

Groninger kaarten van RK Photography Images
Dit prachtige assortiment blijft uitbreiden.



INKTJET CARTRIDGES 
VAN SECOND LIFE
DePrint is een verkooppunt van inktjet cartridges 
van Second Life. De kwaliteit van de inkt staat 
gelijk aan de originele cartridges. Er zit meer 
inkt in en is tevens veel goedkoper. Dubbel winst 
voor onze klanten dus. Second Life levert snel 
en de 100% garantie zorgt ervoor dat wij onze 
klanten altijd kunnen voorzien van een goed 
product. Wij hebben cartridges voor printers van 
HP, Canon, Epson en Brother. De cartridges zijn 
voordelig en milieubesparend, hebben een hoge 
kwaliteitsgarantie en een hoger inktvolume. 
Wellicht hebben we ze ook op voorraad voor uw 
printer. Informeer hier vrijblijvend naar.

Printen Grootformaat Drukwerk Textieldruk Specials Gifts Nabewerking Ontwerp

• Groet’n

• Inktjet cartridges 

• Gekleurd papier 

 en enveloppen

• Berlarto kaarten

Staat er een grafisch product niet in de gids? Vraag het ons... ook dat kunnen wij vast produceren. Ons assortiment is te groot om alles te vermelden.

Grunneger Wenskoarten Groet’n, 
initiatief van DePrint.nl en 

svenschriever.nl  Deze wenskaarten koopt u bij 
ons voor slechts € 0,99 per stuk. Een set van acht 
verschillende kaarten heeft u al voor € 5,-

GEKLEURD PAPIER
& ENVELOPPEN
Rood, groen, blauw, geel, het aanbod in kleur bij 
DePrint is gevarieerd. Zoekt u gekleurd papier 
en/of enveloppen? Dan kunt u gerust een keer 
bij ons in Winsum in de winkel langskomen. Wij 
hebben pakken papier op voorraad op A4 formaat 
in verschillende diktes (80-120-160 grams). Dit 
papier is geschikt voor kopiëren, inktjets en 
laserprinters, maar natuurlijk kan er ook prima 
mee geknutseld worden door de (klein)kinderen.

Daarnaast hebben we ook enveloppen in dezelfde 
kleuren als het papier in de formaten:

Wij hebben ook witte en gebroken witte  
enveloppen op voorraad. Of heeft u toch liever een 
ander formaat, informeer hier vrijblijvend naar.

Heeft u een uitnodiging en zou u die op een unieke 
manier willen afgeven aan uw genodigden? Wij 
kunnen de envelopen ook printen met een mooie 
afbeelding of persoonlijke tekst. Maar ook de 
adressen zouden we kunnen inprinten.

A5 14x14 A6

Meer printen voor minder geld!

moi !

dikke 
smok

aal  goud?

per stuk

99ct.de groet'n...

www.groetn.nl  is een initiatief van deprint.nl en svenschriever.nl

GRUNNEGER WENSKOARTEN



Om de gifts te voorzien van een print, werken wij 
op de volgende drie manieren:
Sublimatie: Bij sublimatie inkt wordt er gebruik 
gemaakt van het indringen in het polyester product 
onder een bepaalde temperatuur. Plotten: Hierbij 
snijden we teksten, logo’s of andere afbeeldingen 

uit een stickervel en drukken de stickers met 
de hittepers op het textiel vast. Dit geeft een 
bijzonder mooi en strak resultaat. Transfer: dit is 
een techniek die uitermate geschikt is voor het 
bedrukken van foto’s op textiel. Maar we gebruiken 
deze methode ook voor bierviltjes.

Printen Grootformaat Drukwerk Textieldruk

PERSOONLIJKE MOKKEN
Koffie, thee of chocolademelk drinken uit een mok met een leuke foto of 
tekst. Dat smaakt vast heerlijk. Verras iemand met een persoonlijke mok!  

GIFTS – ALGEMEEN
DePrint heeft een heel uitgebreid assortiment gifts. Gifts met een persoonlijk tintje. Want wat dacht u bijvoorbeeld 
van een persoonlijke koffiemok met een foto of een bijpassende onderzetter met dezelfde foto om het compleet 
te maken. Wij kunnen originele gifts voorzien van een full colour print, bijvoorbeeld van een foto maar we kunnen 
ook uw naam of een andere tekst erop zetten. Informeer gerust naar de vele mogelijkheden.

Giftsal vanaf€ 2,50

Like onze facebook pagina en doe automatisch 
mee met de maandelijkse 

mokverloting



Bierviltjes • Slippers • Mokken • Puzzels • Knuffels
Houten naamborden • Onderzetters • Muismatten

U heeft bij ons al een persoonlijk kado vanaf € 2,50.
Staat er een grafisch product niet in de gids? Vraag het ons... ook dat kunnen wij vast produceren. Ons assortiment is te groot om alles te vermelden.

Muismat (rechthoek of hartvorm) € 10,95

Persoonlijke mok € 7,95

Persoonlijke mok + € 12,50 
hardboard onderzetter

Onderzetter (zwart rubber) € 4,95

Onderzetter (hardboard 3 mm) € 5,95

Bierviltjes (rond of vierkant) v.a. € 0,40

Knuffel bedrukt (met sleutelhanger) € 6,95

Knuffel bedrukt groot € 14,95 

Puzzel klein (16,5x11 cm) € 7,95

Puzzel groot (28x19 cm) € 12,95

Baby mutsje € 7,50

Baby rompertje € 11,95

Baby sokjes € 7,50

Baby slabbetje € 7,95

Foto op placemat enkelzijdig (A3) € 2,50

Foto op placemat dubbelzijdig (A3) € 3,50

Bierfles Cooler € 7,50

Wijnkist bedrukt (voor 1 fles) € 9,95

Houten sign groot (40x9 cm) € 17,95

Houten sign klein (28,5x9 cm) € 15,95

Houten klok klein (ø 19 cm) € 14,95

Houten klok groot (ø 27 cm) € 19,95

IPad / tablet beschermhoes € 15,95

Tegeltje (15,2x15,2 cm) €  9,95

Schort (diverse kleuren mogelijk) € 17,95

Kaars € 9,95

Slippers (maat 23 t/m 45 mogelijk) € 19,95

Printen Grootformaat Drukwerk Textieldruk Specials Gifts Nabewerking Ontwerp

• Bierviltjes

• Houten 

 naamborden

• Slippers

• Onderzetters

• Mokken

• Muismatten

• Puzzels

• Knuffels



VOUWEN 
U wilt altijd de beste indruk maken, of het nu gaat om brochures, nieuwsbrieven, presentaties of direct 
mail. En u máákt indruk dankzij de reeks professionele doorvoer- en afwerkingsopties die DePrint u 
biedt. Onze machines kennen verschillende vouw mogelijkheden, bijvoorbeeld de V-vouw, U-vouw, 
Z-vouwen (A4 en A3).

NABEWERKING – ALGEMEEN
DePrint kan veel voor u betekenen op het gebied van printen, kopiëren en afwerking. We hebben in onze 
zaak in Winsum veel verschillende machines beschikbaar waarmee we van uw documenten bijvoorbeeld 
prachtige boekwerken kunnen maken. We zetten graag de verschillende afwerkingsmogelijkheden voor 
u op een rijtje. Heeft u vragen naar aanleiding van de afwerkingsmoglijkheden die wij u bieden, neemt u 
dan gerust contact met ons op.

INBINDEN
Door uw documenten te laten inbinden, zorgt u er 
o.a. voor dat ze niet uit elkaar kunnen vallen. Bij 
het inbinden zijn verschillende mogelijkheden wat 
betreft kleuren van ringbanden, materiaalsoorten 
(plastic of metaal) voor- en achterkanten en diktes. 
Wij binden graag boekjes, verslagen, werkstukken, 
afstudeerscripties of kalenders voor u in.

PLASTIC RINGBANDEN
De plastic ringbanden worden vaak gebruikt omdat dit 
de meest voordelige manier van inbinden is. Voordeel 
is dat er bij plastic ringbanden ook na het inbinden 
nog pagina’s toegevoegd kunnen worden (dat kan 
bij stalen ringbanden niet). Met de zogenaamde 
ponsmachine worden er gaatjes geponst uit de in 
te binden documenten. Hierin worden de plastic 
ringbanden geplaatst.
 

METALEN RINGBANDEN
De metalen ringbanden (ook wel Wire’O) worden het 
meest gebruikt gezien deze steviger zijn en langer 
mee gaan in verhouding tot de plastic ringbanden. 
Met de zogenaamde ponsmachine worden er gaatjes 
geponst uit de in te binden documenten. Hierin  
worden de metalen ringbanden geplaatst. >

Printen Grootformaat Drukwerk Textieldruk

De metalen ringbanden worden bijvoorbeeld vaak 
gebruikt bij het inbinden van een kalender. Uiteraard 
plaatsen wij ook een haakje waar u de kalender mee 
kunt ophangen.

THERMISCH INBINDEN
Door de hitte wordt de lijmlaag van de thermische 
omslag geactiveerd en worden uw documenten 
netjes aan elkaar gelijmd.

RILLEN
Wij kunnen uw wenskaarten voorzien van een rillijn. 
Rillen is het persen of aanbrengen van een vouwlijn, 
bijvoorbeeld in papier of karton. Veelal gebeurt dit in 
een stevig vel papier (veelal met een dikte vanaf 170 
gr.) of karton dat zonder rillijn lastig in een rechte lijn 
is te vouwen.

Door met een lijn of speciaal stomp wieltje het papier 
in een contragroef te drukken wordt het papier op 
deze plaats zwakker, waardoor het papier of karton op 
die plaats zich mooier en gemakkelijker laat vouwen. 
De ril zit aan de binnenkant van de vouw.

SCANNEN
Heeft u iets te scannen? Een mooie foto bijvoorbeeld, maar u heeft het niet digitaal? Wij kunnen op onze 
machines naast printen en kopiëren ook uw foto’s of dat ene leuke artikel in de krant scannen. U vertelt 
ons wat u wilt hebben en wij verzorgen het. Desgewenst sturen wij het direct vanaf de scanner digitaal 
naar u toe.



LAMINEREN
Door uw documenten te lamineren, worden deze 
niet alleen verstevigd maar ook beschermd tegen 
vocht, vuil en slijtage. Er wordt een plastic hoes 
met een lijmlaag om het document gelegd en 
met het lamineerapparaat wordt door middel van 
hitte de lijmlaag geactiveerd. Het document en de 
plastic hoes worden hierdoor op elkaar geperst. 
Wij lamineren vooral menukaarten, placemats, 
visitekaartjes of certificaten in de formaten 
creditcardformaat, A5, A4 en A3. Groot formaat 
voor bijvoorbeeld posters is ook mogelijk.

SNIJDEN
Uw document kunnen wij helemaal schoonsnijden, 
dat wil zeggen dat u geen witranden heeft. De 
documenten dienen wel voorzien te zijn van 
een overlap, dat is de ruimte die wij eraf snijden 
zodat u geen witranden ziet. Wij kunnen met onze 
machines tot op de millimeter nauwkeurig snijden. 
Wij snijden grote en kleine aantallen en papier met 
verschillende diktes en formaten.

PERFOREREN
Uw papieren netjes ordenen in een ordner of 
multomap? DePrint kan uw document voorzien 
van perforatiegaten. Of het nu gaat om 2 of 4 gaten, 
u kunt bij ons binnenlopen en wij perforeren het 
voor u. Wij kunnen in verschillende combinaties 
en afstanden perforeren. Dit kunnen we met 
papier tot 300 grams.

Printen Grootformaat Drukwerk Textieldruk Specials Gifts Nabewerking Ontwerp

• Scannen

• Vouwen 

• Nieten

• Inbinden

• Lamineren

• Snijden

• Perforeren

• Rillen

Staat er een grafisch product niet in de gids? Vraag het ons... ook dat kunnen wij vast produceren. Ons assortiment is te groot om alles te vermelden.

NIETEN 
Wanneer u bij ons een document laat afdrukken, dan kunnen we u aanbieden de documenten te laten nieten. 
Dit gebeurt machinaal en kan op verschillende manieren. Vraag naar de mogelijkheden.

Perforeren

Metalen ringband

Snijden

Thermisch inbinden



Printen Grootformaat Drukwerk Textieldruk

HUISSTIJL
Met een krachtig logo en een sterke huisstijl maakt u een 
goede eerste indruk. Huisstijlen dienen te zijn voorzien 
van de juiste boodschap, sfeer en uitstraling van uw 
bedrijf.

Wanneer u aangeeft waar het om gaat en wat uw ideeën 
zijn, kan DePrint voor u aan de slag. Uit een aantal 
ontwerpen kunt u dan een keuze maken. Bent u blij met 
het ontwerp, dan kan DePrint uw huisstijl implementeren 
in uw briefpapier, enveloppen en visitekaartjes en andere 
gewenste producten. 

U vertelt ons uw grafische wens en DePrint gaat 
voor u aan de slag. Wij werken met professionele 
opmaakprogramma’s uw ideeën uit en leggen een 
aantal ontwerpen aan u voor waar u een keuze uit 
kunt maken. Naast onze creatie adviseren wij ook op 
het gebied van boodschap, sfeer en uitstraling. Op 
deze manier laten wij uw grafische wens uitkomen. 

Wilt u informatie over het formaat, enveloppen of prijs, 
dan kunt u altijd bij ons langskomen. Wij vertellen 
u graag over onze werkwijze en de tarieven die wij 
hanteren. Wilt u voorbeelden zien van onze creaties, 
loop dan gerust een keer bij ons binnen. Wij showen 
het u graag.

GEBOORTEKAART
U heeft een prachtig idee voor het geboortekaartje van jullie kind maar weten niet zo goed hoe het om 
te zetten naar een echt geboortekaartje? Kom bij ons langs en vertel uw wensen. Wij gaan er graag mee 
aan de slag en creëren samen met u een kaart waar u helemaal blij van wordt.

ONTWERP – ALGEMEEN
DePrint is creatief en denkt graag met u mee in de 
creatie van uw grafische wens, zowel particulier als 
zakelijk. Uw grafische wens is ons doel! DePrint maakt 
graag iets op maat, omdat persoonlijk maatwerk 
origineel is en indruk maakt. Zie onderstaand wat wij 
o.a. voor u kunnen ontwerpen:

• Originele visitekaartjes
• Bedankkaartjes
• Trouwkaarten
• Flyers
• Huisstijlen
• Posters
• Brochures
• Sponsorborden 
• Advertenties
• etc.



Printen Grootformaat Drukwerk Textieldruk Specials Gifts Nabewerking Ontwerp

HUISSTIJLHANDBOEK
Wanneer wij een complete huisstijl voor 
u ontwerpen, krijgt u van ons een digitaal 
huisstijlhandboek waarin alles keurig wordt 
beschreven. U vindt in dit boek de gebruikte 
lettertypes, het kleurgebruik, de afbeeldingen. 
Dit huisstijlhandboek vullen wij aan met alle 
communicatiemiddelen die wij voor u in deze 
stijl ontwerpen. Dus wanneer er een poster of 
brochure wordt gemaakt door ons in dezelfde 
huisstijl, wordt dat nauwkeurig bijgehouden in het 
boek. Naast ontwerp zorgen wij dus ook dat uw 
huisstijl up-to-date blijft.

Iets te vieren en u kunt wel een handje gebruiken bij het maken van de uitnodigingen? 
Wij verzorgen de meest uiteenlopende opdrachten op ontwerp gebied. Heeft u een 

grafische wens, laat het door ons uitvoeren op onze ontwerpafdeling.

PRIJSINFORMATIE 
ONTWERPEN 

Tarieven:
Wij hanteren voor het ontwerpen van een huisstijl 
en andere creaties een uurtarief van € 45,- excl. 
btw. DePrint helpt u graag met het ontwerpen van 
een unieke huisstijl. Met de duidelijke wensen en 
informatie kunnen wij al heel snel een ontwerp 
gereed hebben.

“Je krijgt geen tweede kans 
om een eerste indruk

te maken”

500 STUKS

Incl. ontwerp logo
Incl. ontwerp huisstijl

Drukwerk
 500 st.  Briefpapier
 500 st.  Envelop EA5
 500 st.  Visitekaartjes

€ 299,00

1.000 STUKS

Incl. ontwerp logo
Incl. ontwerp huisstijl

Drukwerk
 1.000 st.  Briefpapier
 1.000 st.  Envelop EA5
 1.000 st.  Visitekaartjes

€ 399,00

2.500 STUKS

Incl. ontwerp logo
Incl. ontwerp huisstijl

Drukwerk
 2.500 st.  Briefpapier
 2.500 st.  Envelop EA5
 2.500 st.  Visitekaartjes

€ 499,00

HUISSTIJL PAKKETTEN

Staat er een grafisch product niet in de gids? Vraag het ons... ook dat kunnen wij vast produceren. Ons assortiment is te groot om alles te vermelden.

KLEUR

Zwart-Wit

RGB:
R:29 | G:29 | B:27

CMYK:
C:0 | M:0 | Y:0 | K:100

RGB:
R:230 G:0 B:126

CMYK:
C:0 | M:100 | Y:0 | K:0

RGB:
R:255 G:255 B:255

CMYK:
C:0 | M:0 | Y:0 | K:0

KLEUR(EN)

Lettertype ‘Arial’ 

De Nexa familie beschikt over 16 zeer unieke lettertype stijlen en 
gewichten - acht staanders met acht cursief weergegeven. Het 
lettertype wordt gekenmerkt door een uitstekende leesbaarheid in web 
en print design gebieden, goed afgewerkte geometrische ontwerpen, 
geoptimaliseerd kerning enz. Nexa is het meest geschikt voor koppen 
van alle maten, evenals voor de tekstblokken.

Regular:
A Á Ä B C D E É Ë F G H
I Í Ï IJ J K L M N O Ó Ö
P Q R S T U Ú Ü V W X Y Z

a á ä b c d e é ë f g h
i í ï ij j k l m n o ó ö
p q r s t u ú ü v w x y z

1234567890

Bold:
A Á Ä B C D E É Ë F G H
I Í Ï IJ J K L M N O Ó Ö
P Q R S T U Ú Ü V W X 
Y Z

a á ä b c d e é ë f g h
i í ï ij j k l m n o ó ö
p q r s t u ú ü v w x y z

1234567890

TYPOGRAFIE Lettertype ‘Arial Black’ 

Regular:
A Á Ä B C D E É Ë F G H
I Í Ï IJ J K L M N O Ó Ö
P Q R S T U Ú Ü V W X Y Z

a á ä b c d e é ë f g h
i í ï ij j k l m n o ó ö
p q r s t u ú ü v w x y z

1234567890

TYPOGRAFIE



DIRECT MAIL
Naast het verzorgen van drukwerk kunnen wij uw drukwerk middels 
een Direct Mail versturen. Wanneer u een adressenbestand 
aanlevert zorgen wij ervoor dat de brief, gestoken in een envelop op 
de deurmat valt of in de brievenbus belandt van uw contacten.

Maar dat kunnen we ook doen met bijvoorbeeld een verenigingsblad 
of magazine. Wij maken adresstickers met uw aangeleverd 
adressenbestand en zorgen dat uw blad of magazine op de 
afgesproken tijd bij de lezers in huis zijn.

Voor particulieren kunnen wij de gemaakte kaarten  
(geboorte – uitnodigings – verhuiskaarten) verzenden. Als wij een 
adressenbestand krijgen printen we de adressen op stickers of 
envelop zelf en zorgen ervoor dat de gevulde envelop (voorzien van 
adressticker en postzegel) de deur uit gaat en bij de ontvanger op 
de deurmat valt.

FOTO OP HOUT
DePrint gaat mee met de tijd en daarom mag foto op hout ook niet 
ontbreken in ons assortiment. We bieden deze prachtige manier van 
foto presentatie aan. Uw foto kan afgedrukt worden op vurenhout of 
multiplex en u kunt er zelfs voor kiezen of u de foto met white wash 
wilt laten drukken waardoor de foto nog mooier uitkomt. 

Wij hebben al een foto op hout va € 24,50 (formaat 20 x 20 cm).
Kom langs en ontdek de vele mogelijkheden van foto op hout bij 
DePrint in Winsum.

Wilt u een foto op hout laten drukken, wij controleren de foto altijd 
op resolutie en op welk formaat hij maximaal te gebruiken is.

STOEPBORDEN 
Wij hebben twee printers staan waarmee wij op groot formaat 
kunnen printen. Hier printen wij o.a. stoepbordposters op. Met een 
goed stoepbord en aansprekende posters bent u aanwezig in de 
straat. Het zorgt voor herkenbaarheid op straat. Mensen kunnen er 
spreekwoordelijk gezien niet omheen.
Zoals gezegd kunt u voor een stukje herkenbaarheid in de straat een 
stoepbord plaatsen. Naast het verzorgen van de prints kunnen wij 
de posters ook ontwerpen. Heeft u een creatieve wens dan laten wij 
deze graag uitkomen. Informeer gerust naar de mogelijkheden.

Wij bieden een totaalpakket: A1 stoepbord incl twee gratis watervaste 
posters voor slechts € 179,- excl btw. 

PRODUCTEN UITGELICHT PROJECTEN UITGELICHT



Ook dit jaar hebben we weer de presentatiegids van VV Winsum 
opgemaakt. Na het krijgen van de diverse teksten en foto’s is er 
in nauwe samenwerking tussen Robin, Martin en de organisatie 
van VV Winsum een mooie gids samengesteld. De gids telt maar 
liefst 48 pagina’s en geeft veel informatie over de vereniging, de 
elftallen, het bestuur, etc. Uiteraard ontbreken de speelschema’s 
van Dames 1 Zaterdag en Heren 1 Zondag niet. De gids is erg 
vernieuwend qua opmaak. En uiteraard geheel in de kleuren van 
de voetbalvereniging vormgegeven. Een project waar we graag 
even de aandacht op vestigen. Laat uw prachtigste magazines 
professioneel bij ons drukken. De magazines kunnen voorzien 
worden van een stevige omslag en voor het binnenwerk zijn 
er verschillende materialen beschikbaar. Wij adviseren u hier 
graag over.

De eigenaresse van Beauty by Ziezo in Loppersum had al 
enige tijd de wens om haar naamsverandering door te voeren. 
Na het ontwerpen van een nieuw logo door onze Robin in de 
ontwerpstudio heeft ze ons ook gevraagd om belettering aan 
te brengen op de ramen van de salon. De stickers gemaakt van 
zandstraal folie is op onze plotter uitgesneden en door Martin en 
Sander op de ramen geplakt. Beauty by Ziezo is zeer tevreden 
over het resultaat en wij natuurlijk ook.

In 2016 is het KinderboekenHuis in Winsum geopend. In de 
aanloop er naar toe heeft DePrint in samenwerking met de 
vrijwilligers van het huis één en ander in werking gezet. Zo 
hebben we diverse keren met de stichting om de tafel gezeten. 
Er werd gesproken over de invulling van de shop, want wat 
zijn nou echt leuke hebbedingetjes voor de bezoekers van het 
KinderBoekenHuis? De uitnodigingen voor de opening hebben 
we geproduceerd en de verzending hebben wij ook verzorgd. Het 
boekje: ‘Kijken naar anderen’ van Dolf Verroen is na aanlevering 
door ons druk-klaar gemaakt en voor de opening afgeleverd.

PRODUCTEN UITGELICHT PROJECTEN UITGELICHT

PRESENTATIEGIDS 
VV WINSUM
• Ontwerp
• Productie

HUISSTIJL
BEAUTY BY ZIEZO
• Ontwerp
• Productie
• Uitvoering op locatie
• Digitaal huisstijlhandboek 

KINDERBOEKEN
HUIS WINSUM
• Ontwerp
• Productie
• Uitvoering op locatie



MEERPRIJS PAPIERDIKTE WIT
Dikte A4 A3

120 gr. 0,05 0,10

160 gr. 0,08 0,16

300 gr. 0,15 0,30

Door het extra gladde oppervlak en extreem hoge 
witheid geeft het de beste resultaten. Het papier wat wij 
gebruiken is FSC / EU Flower gecertificeerd.

Dikte A4 A3

80 gr. 0,05 0,10

120 gr. 0,08 0,16

160 gr. 0,10 0,20

Met wel meer dan 100 verschillende kleuren.

MEERPRIJS GEKLEURD PAPIER

Aantal enkelzijdig dubbelzijdig

50 12,95 17,95

100 19,95 29,95

200 34,95 49,95

500 59,95 74,95

Kijk voor hogere oplages bij drukwerk.

VISITEKAARTJES

Aantal enkelzijdig dubbelzijdig*

50 19,95 + 2,50

100 34,95 + 4,00

200 59,95 + 6,00

500 99,95 + 15,00

*voor kleur - achter zwart. Anderen formaten mogelijk.

WENSKAARTEN

Dikte A4 A3

135 gr. Silk 0,08 0,16

170 gr. Silk 0,10 0,20

250 gr. Silk 0,15 0,30

Door het extra gladde oppervlak en extreem hoge 
witheid geeft het de beste resultaten. Het papier wat wij 
gebruiken is FSC / EU Flower gecertificeerd.

MEERPRIJS SPECIAAL PAPIER

Aantal 100 st. 1.000 st.

Kleur A4 45,00 350,00

STRIPPENKAART

Aantal A2 A1 A0

1 - 5 7,50 12,50 17,50

5+ 6,50 11,50 16,50

Hoger aantal nodig?  Neem contact met ons op

KLEUREN POSTERS  (90 GR. PAPIER)

Aantal A4 A3

1e origineel 1,00 2,00

2-49 0,60 1,20

50-99 0,50 1,00

100+ 0,45 0,90

KLEUREN PRINT

KLEUR POSTERS  (140 GR. PAPIER)

Aantal A2 A1 A0

1 - 5 12,50 17,50 25,00

5+ 10,00 15,00 20,00

Hoger aantal nodig?  Neem contact met ons op

Meerdere materialen mogelijk zoals;
Stickervinyl, Blacklit, Blueback paper (voor buiten 
gebruik), PVC banner, Foto glossy papier.

Aantal A2 A1 A0

1 - 5 5,50 6,50 7,50

5+ 4,50 5,50 6,50

Hoger aantal nodig?  Neem contact met ons op

ZWART/WIT POSTERS (90 GR. PAPIER)

Aantal A4 A3

1-99 0,08 0,16

100-499 0,07 0,14

500-999 0,06 0,12

1000+ 0,05 0,10

ZWART/WIT PRINT

PRINTEN PRIJZEN ZIJN INCL. BTW GROOT FORMAAT

Wij kunnen de posters, zoals bouwtekeningen ook 
vouwen voor u. Geeft u dat maar aan bij uw bestelling.

Heeft u regelmatig kleine afnames, dan is het ook 
mogelijk om een ‘strippenkaart’ aan te schaffen met de 
laagste staffelprijs. Zo bespaard u veel geld.

Bij regelmatige afnames is het ook mogelijk om 
een ‘strippenkaart’ aan te schaffen met de laagste 
staffelprijs. Vraag ons naar de mogelijkheid.

Nog hogere oplages nodig? Vraag ons naar een offerte.

Nog hogere oplages nodig? Vraag ons naar een offerte.

Aantal 1.000 st.

Zwart A4 45,00

Alle getoonde prijzen zijn incl. 21% btw tenzij het aangegeven wordt.



Formaat rol per 10 cm Moeilijk te pellen

55 - 62 cm 10,00 + 2,50

Prijzen zijn ook op aanvraag

Afstandhouders 
(4 st. incl. schroeven en pluggen)

12,95

Kliklijsten 32 mm, zilver A4 t/m A0 19,95-79,95

Spanelastieken 1,00Weet u het formaat, kleur en het aantal? Geef het aan 
ons door en wij maken er een mooie prijs van. 
Veel ontwerpen zijn te combineren

PEL-STICKERS (SNIJFOLIE) ACCESSOIRES GROOT FORMAAT

Formaat Frame 2 cm Frame 4,5 cm

20 x 30 cm 17,50 + 10,00

30 x 30 cm 20,00 + 12,50

30 x 40 cm 25,00 + 12,50

40 x 40 cm 30,00 + 15,00

40 x 60 cm 35,00 + 15,00

50 x 50 cm 35,00 + 15,00

50 x 70 cm 45,00 + 17,50

70 x 70 cm 50,00 + 20,00

70 x 100 cm 70,00 + 25,00

100 x 100 cm 85,00 + 30,00

100 x 200 cm 140,00 + 40,00

CANVAS SCHILDERIJEN
Formaat €

1-3 m2 40,00

3-5 m2 35,00

5-8 m2 30,00

9-10 m2 25,00

10+ m2 20,00

SPANDOEKEN PRIJZEN ZIJN EXCL. BTW

PRINTEN PRIJZEN ZIJN INCL. BTW GROOT FORMAAT

Materiaal <0,5 m2 >0,5 - 1 m2 >1 m2

Foamboard* 50,00 65,00 80,00

Forex* 50,00 65,00 80,00

Dibond* 60,00 70,00 100,00

Aluminium* 65,00 75,00 110,00

Plexiglas 65,00 75,00 110,00

Trespa 65,00 75,00 110,00

PLAAT MATERIAAL PRIJZEN ZIJN EXCL. BTW

*Op deze materialen kan direct-to-plate geprint worden 
of geprint worden op polymeer vinyl sticker voor extra 
bescherming van de kleur.

De manier waarop uw product of presentatie wordt 
afgewerkt is zeer belangrijk.
DePrint heeft vele mogelijkheden om uw product 
professioneel voor de dag te laten komen.
Ook is er de mogelijkheid om plaatmateriaal contour te 
snijden of uit te sparen.

Gevelvlaggen	 Beachflags	 Dropflags

Vraag ons naar de mogelijkheden in formaat en prijs.

Grote stickers Kleine stickers Contour gesneden

Vraag ons naar de mogelijkheden in formaat en prijs.

Swingbord - klapbord - verrijdbaar of met dwarspoten

Vraag ons naar de mogelijkheden in formaat en prijs.

VLAGGEN

STICKERS

STOEPBORDEN

Een spandoek geschikt voor binnen- en buitengebruik maken wij 
van waterbestendig PVC doek. Dit doek is stevig en heeft een 
goede prijs/kwaliteit verhouding.
 
Opties afwerking:
1. Omzomen en oogringen om de 30 of 50 cm.
2. Met open zoom van 8 cm boven en onder of links en   
 rechts.
 
Ook mogelijk: leveren van een totaalpakket, dat is het spandoek 
incl. frame en de spandoekelastieken voor bevestiging.

Staat het gewenste formaat er niet tussen? Geen 
probleem om een afwijkende maat te maken.

Heeft u iets nodig voor een presentatie of afwerking? 
Vraag ons om mee te denken.

Alle getoonde prijzen zijn incl. 21% btw tenzij het aangegeven wordt.



ZO VEEL VARIATIES...
Hierboven vindt u slechts een gedeelte van onze drukwerkprijzen. Op het gebied van drukwerk zijn er veel 
mogelijkheden. Er zijn naast de vele formaten ook verschillende oplages mogelijk wat ieder zijn eigen prijs heeft. 
Heeft u een flyer nodig op A4 formaat of misschien een brochure met meer dan 4 pagina’s? Vraag dan bij ons een 
vrijblijvende offerte aan. Wij berekenen het graag voor u.

NOTITIEBLOKKEN A5
Aantal 50 vel 100 vel

100 st. 208,00 253,00

200 st. 273,00 361,00

500 st. 438,00 626,00

Laat je persoonlijke schrijf- of notitieblokken bedrukken, 
met of zonder dekblad en altijd voorzien van jouw logo 
of boodschap.

Aantal A4

1.000 99,00

2.500 129,00

5.000 169,00

10.000 269,00

Fullcolour briefpapier op 90 gr. bankpost.

BRIEFPAPIER A4

Aantal 100 gr.

500 179,00

1.000 189,00

2.000 249,00

Laat enveloppen bedrukken die perfect passen bij uw 
brieven en facturen. Kleinere aantallen en variabele data 
is ook mogelijk voor bijvoorbeeld uitnodigingen.

ENVELOPPEN C5

Aantal 135 gr. 170 gr. 250 gr.

1.000 89,00 99,00 119,00

2.500 109,00 119,00 129,00

5.000  129,00 149,00 169,00

10.000 189,00 199,00 229,00

FLYERS A5

FOLDERS A5 - 4 PAGINA’S

DRUKWERK PRIJZEN ZIJN EXCL. BTW OVER DEPRINT

Aantal 135 gr. 170 gr. 250 gr.

1.000 139,00 159,00 179,00

2.500 189,00 219,00 259,00

5.000 259,00 299,00 389,00

10.000 379,00 469,00 639,00 

Gebaseerd op dubbelzijdig fullcolour

Gebaseerd op dubbelzijdig fullcolour



DRUKWERK PRIJZEN ZIJN EXCL. BTW OVER DEPRINT

Martin Sluis  -  Eigenaar
Grafisch vormgever

Print operator

Sander Mathlener  -  Allround Grafisch 
medewerker

Rowan Vork  -  Grafisch vormgever

HOE IS DEPRINT ONTSTAAN 
EN HOE VERLIEP BIJ ONS HET 
EERSTE LUSTRUM
Een droom begint vaak vroeg. Bij mij al heel vroeg.... 17 jaar geleden bij mijn 
eerste stageplaats in een copyshop begon mijn droom over een eigen onder-
neming. Ik wist al vrij snel hoe ik het zou willen aanpakken op vele grafische 
fronten. 

Er werd mij eens in een gesprek met een werkgever gevraagd; “Hoe zie jij jezelf 
over 5 jaar?” Met het antwoord was de werkgever niet heel blij maar duidelijk 
was het wel. Dan zou ik ondernemer zijn. 

Het ondernemen begon freelance naast mijn baan bij deze werkgever. Het 
ging zo goed dat ik steeds meer voor mezelf kon gaan werken en in goed 
overleg minder voor de werkgever. In 2012 kwam er een gouden kans voorbij, 
een leuk pandje in Winsum was beschikbaar en ik heb de sprong gewaagd. Ik 
ben volledig voor mezelf begonnen en die werkgever van toen is nu een goede 
klant van ons.

2012
De start van DePrint! Met veel trots begon ik aan mijn grafische reis. Zou ik 
het gaan redden? Juist omdat het geen makkelijke taak was om deze zaak op 
poten te krijgen, had ik bergen motivatie en enthousiasme.

2013 
Het eerste jaar zat erop. Zoals bij ieder nieuw bedrijf had het te maken met 
een opstartfase. Er werd hard gewerkt maar de bekendheid liet nog op zich 
wachten. Klanten moesten het bedrijf duidelijk nog leren kennen. Dat duurt 
vaak langer dan 1 jaar. Maar we hielden vol en de schouders bleven er nog net 
zo enthousiast onder.

2014 
Het tweede jaar zat erop. De klandizie trok flink aan en mijn planbord werd 
al iets te klein. Er kwamen zeer positieve reacties over de creativiteit die wij 
leverden. Ook was men zeer tevreden over de service en kwaliteit. Een fijne 
bevestiging dat we op de goede weg waren.

Dit jaar was ook het jaar van ons eerste personeelslid. Dat was Robin Math-
lener die oriënterend begon. Robin heeft zichzelf helemaal ontplooid tot vol-
waardig medewerker bij DePrint. We kunnen niet meer zonder deze grafische 
topper. 

Het grote planbord werd al snel vervangen door een nog groter whiteboard.

2015 
Dit was voor ons het jaar dat Deprint een enorme groeispurt meemaakte. En 
het bleef groeien. 

We verhuisden naar de overkant van de straat. Dat gaf ons 2,5 maal zoveel 
ruimte voor onze werkzaamheden. In dat jaar kwam Helga de Rooy bij ons 
werken als marketing medewerker. Helga was een directe collega bij een eer-
dere werkgever. Zo wisten we wat we aan elkaar hadden. We zijn erg blij met 
haar inzet en expertises.

2016 
Afgelopen jaar is het drukste jaar voor DePrint geweest. Ik geniet van het 
steeds groter worden van mijn droom. En de collega’s die daar zo gedreven 
en met plezier werken. In dit jaar is Sander Mathlener begonnen bij DePrint. 
Samen met zijn broer Robin is het een ideaal sterk duo in de productie en 
afwerking van de opdrachten. Ook het extra grote whiteboard werd te klein 
voor de planning, inmiddels werken we met een digitaal systeem waarin we 
kunnen blijven groeien.

Op naar het nieuwe lustrum.
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