ALGEMENE INFORMATIE
PRIJZEN
• Onze prijzen zijn in euro’s per stuk exclusief BTW en
geldig t/m 31 december 2017
• De prijzen zijn gebaseerd op max. twee correctierondes
• Heeft u emblemen groter dan 750 cm2 nodig voor uw
werkkleding, emblemen met meer dan vier kleuren of wilt
u meer dan 5.000 stuks tegelijkertijd bestellen, neem dan
contact op hierover met uw vaste contactpersoon binnen
Majestic.

• Bedrukken werkkleding: Bij Classic kan vooraf geen
minimale letterhoogte door worden gegeven. Per aanvraag
wordt bekeken of het gewenste formaat mogelijk is
• Bedrukken overig PBM: Hierbij kan vooraf geen minimale
letterhoogte door worden gegeven. Per aanvraag wordt
bekeken of het gewenste formaat mogelijk is
• Borduren: Om de tekst leesbaar te houden is een minimale
letterhoogte van 6-7 mm nodig.

LEVERTIJD

UITSLUITING ASSORTIMENT

• Voorraadartikelen werkkleding kunnen in de regel binnen
5-7 werkdagen bedrukt geleverd worden indien reeds
akkoord gegeven op de drukproef. Dit geldt voor aantallen
< 25 stuks.
• De levertijd van alle overige artikelen incl. bedrukking
en/of borduren is op aanvraag. Neem hierover contact op
met uw vaste contactpersoon binnen Majestic.

DRUKKLEUREN WERKKLEDING
• Bij Sublitex heeft u de keuze uit: 1, 2, 3 of 4 kleurendruk
(4 kleuren=full colour)
• Bij PS Film heeft u de keuze uit 1 kleur
(geen PMS en beperkte kleuropties)
• Bij Flock heeft u de keuze uit 1 kleur
(geen PMS en beperkte kleuropties)
• Bij Reflex heeft u de keuze uit 1 kleur
(geen PMS en beperkte kleuropties)
• Bij Classic heeft u de keuze uit: 1, 2, 3 of 4 kleurendruk
(4 kleuren = full colour).

DRUKKLEUREN OVERIG PBM
• Bij helmen heeft u de keuze uit in ieder geval 1 of
2 kleurendruk (meer kleuren op aanvraag)
• Bij gehoorbeschermers heeft u de keuze uit 1 kleur
• Bij veiligheidsbrillen heeft u de keuze uit 1 kleur
• Bij brillenzakjes heeft u de keuze uit 1 of 2 kleurendruk
(meer kleuren op aanvraag)
• Bij werkhandschoenen heeft u de keuze uit 1 kleur
• Bij doosje met oordoppen heeft u de keuze uit 1 of
2 kleurendruk.

LETTERGROOTTE
• Bedrukken werkkleding: Om de tekst leesbaar te houden
bij Sublitex en Flock is een minimale letterhoogte van
1,5 cm nodig
• Bedrukken werkkleding: Om de tekst leesbaar te houden
bij PS Film en Reflex is een minimale letterhoogte van
1 cm nodig
• Bedrukken werkkleding: Sublitex heeft een maximale
logo-/letterhoogte van 19 cm. PS Film, Flock en Reflex
hebben geen restricties in hoogte

☎ +31 (0) 181 475000

• www.majestic.nl

De volgende materialen zijn niet geschikt om te bedrukken:
• PVC
• Fleece
• Vlamvertragend in overleg
• Softshell is uitsluitend mogelijk te bedrukken d.m.v.
zeefdruk of te borduren. Beide opties zijn uitsluitend
mogelijk in overleg
• Veiligheidsbrillen kunnen uitsluitend op het brillenglas
en/of de brillenpootjes worden bedrukt
• Voor handschoenen zijn slechts een aantal keuzemogelijkheden beschikbaar: M-Safe Knucklehead (art.nr.
1.60.000.00), Bald eagle (art.nr. 1.11.165.00), M-Safe
Nitrile Foam (art.nr. 1.14.690.00), Maxx Grab winter
foam (art.nr. 1.47.270.00), PU-Flex (art.nr. 1.14.086.00)
114.086. Overige modellen op aanvraag
• Borduren uitsluitend mogelijk op aanvraag.

BENODIGDE INFORMATIE VOOR
UITVOERING OPDRACHT
Voordat wij de opdracht kunnen verwerken, hebben wij de
volgende informatie van u nodig middels het digitale
aanvraagformulier welke u terug kunt vinden op onze website
www.majestic.nl:
• Contactgegevens
• Productkeuze(s) incl. artikelnummer(s) en omschrijving(en)
• Productaantallen
• Keuze type bedrukking of borduren
• Gewenste aantal kleuren
• Locatie(s) op gewenst product
• Gewenst formaat logo(‘s) en/of tekst(en)
• Gewenste aantal logo’s en teksten
• Logo of tekst in vector-bestand (.AI of .EPS).

Wij zullen de opdracht aan u bevestigen met daarin de
antwoorden op alle bovenstaande vragen en opmaak van het
logo (of tekst) middels een drukproef. Na schriftelijk akkoord
kunnen wij van start met de uitvoering van de opdracht.
Verder verwijzen wij u graag naar onze algemene
verkoop- en leveringsvoorwaarden.

