
6 cm Ø: (exact e diameter is 57 mm)

Aantallen
250 - 499
ballen

500 - 999
ballen

1.000 - 1.999
ballen

2.000 - 3.999
ballen

1 kleur zeefdruk rondom bedrukt
met of zonder glitter afwerking in wit, zilver of goud

1,70 € 1,40 € 1,10 € 1,00 €

1 kleur(en) tampondruk aan één zijde 2,70 € 2,00 € 1,40 € 1,20 €

2-3 kleur(en) tampondruk aan één zijde 3,60 € 2,50 € 1,70 € 1,30 €

4-5 kleur(en) tampondruk aan één zijde 4,30 € 2,70 € 1,80 € 1,40 €
Instelkosten zijn inbegrepen

7 cm  Ø (exacte diameter is 66 mm)

Aantallen
250 - 499
ballen

500 - 999
ballen

1.000 - 1.999
ballen

2.000 - 3.999
ballen

1 kleur zeefdruk rondom bedrukt
met of zonder glitter afwerking in wit, zilver of goud

1,80 € 1,50 € 1,20 € 1,10 €

1 kleur(en) tampondruk aan één zijde 2,80 € 2,10 € 1,50 € 1,30 €

2-3 kleur(en) tampondruk aan één zijde 3,70 € 2,60 € 1,80 € 1,50 €

4-5 kleur(en) tampondruk aan één zijde 4,40 € 2,80 € 1,90 € 1,60 €
Instelkosten zijn inbegrepen

8 cm Ø (exacte diameter is 80 mm)

Aantallen

250 - 499
ballen

500 - 749
ballen

750 - 1.499
ballen

1.500 - 2.999
ballen

1 kleur zeefdruk rondom bedrukt
met of zonder glitter afwerking in wit, zilver of goud

2,00 € 1,80 € 1,60 € 1,40 €

1 kleur(en) tampondruk aan één zijde 3,10 € 2,30 € 1,90 € 1,60 €

2-3 kleur(en) tampondruk aan één zijde 3,90 € 2,90 € 2,30 € 1,95 €

4-5 kleur(en) tampondruk aan één zijde 4,70 € 3,30 € 2,50 € 2,20 €

+ 0,40 € per bal

+ 0,40 € per bal

Andere verpakkingen 
op aanvraag

+ 0,60 € per bal

+ 0,70 € per bal

+ 0,60 € per bal

+ 0,40 € per bal

+ 0,40 € per bal

+ 0,70 € per bal

+ 0,60 € per bal

+ 0,70 € per bal

+ 0,60 € per bal + 0,70 € per bal

Alle bestelhoeveelheden

Extra kosten per bal voor 
verpakken in doos
(wit, zilver of goud)

for all order quantities

Extra kosten per bal voor 
individuele verpakking in 

doosje (wit, zilver of goud)

+ 0,15 € per bal

+ 0,15 € per bal

+ 0,40 € per bal+ 0,15 € per bal

+ 0,15 € per bal + 0,40 € per bal

Basisprijs voor bedrukte kerstballen verpakt in opbergdoos 
(40 kerstballen per doos)

Extra kosten per bal voor 
verpakken in doos

(3, 4 of 5 ballen per doos)

+ 0,40 € per bal

+ 0,40 € per bal

Extra kosten per bal voor 
individuele verpakking in 

doosje (wit, zilver of goud)

Extra kosten per bal voor 
individuele verpakking in 

transparante koker

+ 0,50 € per bal

+ 0,50 € per bal

Extra kosten per bal voor 
individuele verpakking in 

doosje (wit, zilver of goud)

Extra kosten per bal voor 
individuele verpakking in 

transparante koker

+ 0,20 € per bal

+ 0,60 € per bal

+ 0,50 € per bal

+ 0,60 € per bal

+ 0,60 € per bal

+ 0,50 € per bal

+ 0,50 € per bal

+ 0,60 € per bal

Alle bestelhoeveelheden

+ 0,20 € per bal

+ 0,20 € per bal

+ 0,20 € per bal

+ 0,15 € per bal

+ 0,15 € per bal

+ 0,15 € per bal

+ 0,15 € per bal

Alle bestelhoeveelheden Alle bestelhoeveelheden Alle bestelhoeveelheden

Basisprijs voor bedrukte kerstballen verpakt in opbergdoos 
(54 kerstballen per doos)

Extra kosten per bal voor 
verpakken in doos

(4, 5 of 6 ballen per doos)

Extra kosten per bal voor 
individuele verpakking in

transparante koker

Andere verpakkingen 
op aanvraag

Prijslijst 2018: kerstballen bedrukken met logo

Genoemde prijzen zijn per kerstbal en ex BTW
Zie pagina 2 voor verschil in zeef- en tampondruk

Alle bestelhoeveelheden Alle bestelhoeveelheden Alle bestelhoeveelheden

+ 0,50 € per bal

+ 0,50 € per bal

+ 0,50 € per bal

Basisprijs voor bedrukte kerstballen verpakt in opbergdoos 
(28 kerstballen per doos)

Extra kosten zijn inclusief verpakkingsmateriaal en verpakking van de ballen

Extra kosten zijn inclusief verpakkingsmateriaal en verpakking van de ballen

Extra kosten per bal voor 
verpakken in doos

(3 of 4 ballen per doos)

Alle bestelhoeveelheden

Kosten voor sample (voor productie order): optioneel!
Zeefdruk- 90,00 €

1 kleur tampondruk 110,00 €

2-3 kleur entampondruk - 150,00 €

4-5 kleuren tampondruk -170,00 €

Instelkosten zijn inbegrepen

KERSTBAL IN EIGEN PANTONE KLEUR
vanaf 1.000 ballen, zonder extra kosten
GENOEMDE PRIJZEN ZIJN EX BTW
Wij hanteren vooruitbetalingen
TRANSPORTKOSTEN
250 ballen = 30 € / 500 ballen = 50 € / 1.000 ballen = 130 €
LEVERTIJD: ca 4 weken na akkoord artwork

NIEUW! STERGLITTER IN bal
5 gram sterglitter in bal
13 verschillendekleuren

Extra kosten: 0,50 € per bal

Extra kosten zijn inclusief verpakkingsmateriaal en verpakking van de ballen



6cm - 54 kerstballen per opbergdoos

Standaard geleverd in kartonnen opbergdoos met vakverdeling

7cm - 40 kerstballen per opbergdoos
8cm - 28 kerstballen per opbergdoos

Meerdere kerstballen in doos
Plastic inlay + Kartonnen doos

BESCHIKBARE KLEUREN:
WIT, ZILVER EN GOUD
(voor 4 kerstballen  van 7 cm ook in zwart)

7 cm - 3, 4 of 5 kerstballen per doos ( L: 190 mm, B: 190 mm, H: 72 mm )

Prijzen voor kartonnen doosje of transparante koker, los meegeleverd bij kerstballen bij tray

Kartonnen doosjes voor één kerstbal in wit, goud of zilver
Kerstballen van 6 cm  en 7 cm: € 0,40 of Kerstballen van 8 cm: € 0,50 per doosje

Transparante koker voor één kerstbal
Kerstballen van 6 cm  en 7 cm: € 0,50 of Kerstballen van 8 cm: € 0,60 per doosje

De kerstballen worden NIET verpakt doosjes of kokertjes, maar LOS MEEGELEVERD!

Alleen verkrijgbaar voor kerstballen van 7 cm
2 kerstballen per doos ( L: 190 mm, B: 95 mm, H: 72 mm ) 
Kleuren: Wit, Zilver of Goud
size: 190 mm lenght / 95 mm width / 72 mm height

Kartonnen omdozen voor het versturen van kerstballen
Voor doosjes => € 0,55 per stuk (inclusief het inpakken van de doosjes in de dozen)
Voor losse kerstballen => € 0,75 € per stuk (inclusief verpakken in het doosje)
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Mogelijke verpakkingen

6 cm - 4, 5 of 6 kerstballen per doos ( L: 190 mm, B: 190 mm, H: 62 mm )

8cm - 3 of 4 kerstballen per doos ( L: 190 mm, B: 190 mm, H: 82 mm )

Al onze kerstballen zijn gemaakt van glas
We bedrukken de kerstballen machinaal en gebruiken daarom harder 
glas om breuk te voorkomen.

Plastic kerstballen op aanvraag mogelijk

Zeefdruk

Zeefdruk in mogelijk voor eenvoudige tekstlogo's, teksten of afbeeldingen. 
De lijnen mogen niet al te fijn zijn. Bij zeefdruk is het mogelijk om de kerstballen 
zonder extra kosten rondom te bedrukken en we kunnen de kerstballen 
bovendien afwerken met glitters in wit, goud of zilver.

Tampondruk

Met tampondruk kunnen we heel fijne of gedetailleerde logo's of motieven 
drukken. Tampondruk is mogelijk op de voor- en achterzijde van de kerstbal. 
LET OP: Voor dubbelzijdig printen worden extra kosten in rekening gebracht 
Glitterprint is NIET mogelijk obij tampondruk




