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Kalenders met
beeldpersonalisatie

Met gepersonaliseerde kalenders maak je pas echt indruk! 
De kalenderbeelden worden gepersonaliseerd met de namen van relaties, 
klanten of personeel. Door het veelzijdige aanbod in beelden, zal iedere 
kalender heel persoonlijk zijn.

Wat houdt het in?
Wij maken kalenders met beeldpersonalisatie. Dat wil zeggen: 
verschillende soorten kalenders, van bureau- tot wandkalender met 
prachtige afbeeldingen waar, op een unieke manier, de naam van je 
relaties of personeel in is verwerkt. De kalender wordt door ons geheel 
naar wens vormgegeven.

Wat hebben we van je nodig?
Als je de kalenders bij ons bestelt krijg je een overzicht van de beschik-
bare kalenderbeelden, zodat je zelf kunt kiezen wat je mooi vindt of wat 
je vindt passen bij de persoon aan wie je de kalender schenkt. Daarnaast 
krijg je van ons een voorbeeld-EXCEL-bestand. Hier kun je precies inzien 
hoe de persoonsgegevens bij ons moeten worden aangeleverd. Denk hier-
bij aan voor- en achternamen, bedrijfsnamen en woonplaatsen. Wij gaan 
vertrouwelijk om met je persoonsgegevens. Nu kunnen wij aan de slag! 
Uiteraard kunnen wij ook de verzending volledig verzorgen.

Klaar om te bestellen? 
Neem contact op via info@gcc.nl en wij 

verzorgen jouw kalenders volledig naar wens!

Hieronder volgt meer informatie over de 
kalenders en de tarieven. 



Bureaukalender
Een bureaukalender, liggend opgemaakt, paginaformaat is 26x13cm, 
een- of tweezijdig bedrukt uitgevoerd, 13 velletjes gloss papier met 
een gewicht van 300 gram. Afgewerkt op een kartonnen standaard 
met een metaalkleurige wire-o. 

De voorzijde kan je nieuwjaarsgroet zijn, oftewel dit kan je kerstkaart 
vervangen! De volgende pagina’s zijn het calendarium. 

De tarieven zijn exclusief BTW, opmaak en verzending

Bureaukalender 
Enkelzijdig

Bureaukalender
Dubbelzijdig

1-99 stuks € 7,50 € 8,50
100-250 stuks € 6,25 € 7,25
251+ stuks € 5,00 € 6,00

Database configuratie 
en opstartkosten

€ 75,- € 75,-

Verzendwijze Briefpost (kosten niet 
inbegrepen)

Briefpost (kosten niet 
inbegrepen)

Verpakking Doosje met NAW Doosje met NAW
 



Wandkalender
Een wandkalender, liggend opgemaakt, paginaformaat A3 of A4, 
eenzijdig bedrukt uitgevoerd, 13 velletjes gloss papier met een 
gewicht van 300 gram. Afgewerkt met een metaalkleurige wire-o en 
een ophangoog. 

De voorzijde kan je nieuwjaarsgroet zijn, oftewel dit kan je kerstkaart 
vervangen! De volgende pagina’s zijn het calendarium. 

De tarieven zijn exclusief BTW, opmaak en verzending

Wandkalender A3
 (29,7x42cm)

Wandkalender A4 
(21x29,7cm)

1-99 stuks € 12,50 € 8,50
100-250 stuks € 11,25 € 7,25
251+ stuks € 10,00 € 6,00

Database configuratie 
en opstartkosten

€ 75,- € 75,-

Verzendwijze Pakketpost (kosten niet 
inbegrepen)

Briefpost (kosten niet 
inbegrepen)

Verpakking Doosje met NAW Doosje met NAW
 


