
Op alle diensten en/of werkzaamheden zijn de algemene leveringsvoorwaarden van Reijers Kaartproducties bv van toepassing.

Postadres

Reijers Kaartproducties bv 

Jeroen Boschstraat 8, 5461 GR Veghel

Kantoor en magazijn  

Reijers Kaartproducties bv

Taylorweg 8v, 5466 AE Veghel

T +31 413 362971 

E info@rskp.nl 

I reijerskaartproducties.nl

 

IBAN NL19 ABNA 0606 2793 18 

BIC ABNANL2A 

KvK Brabant 17284188

Bestelformulier: Regiokaart op maat 
 

Met de Regiokaart op maat heeft u een unieke eigen kaart van de omgeving rondom uw 
accommodatie. Aan de hand van deze kaart kunt uw gasten wegwijs maken in uw regio. 

 

 
Bestelproces Regiokaart op maat: 

1. Vul het bestelformulier in 
2. Kies een mooie coverfoto voor uw Regiokaart op maat (minimaal 1MB) 
3. Stuur het ingevulde bestelformulier samen met uw gewenste coverfoto op naar info@rskp.nl 
4. U ontvangt per e-mail een bevestiging van uw bestelling 
5. Uw Regiokaart op maat wordt geproduceerd 
6. Levering van uw Regiokaart op maat (± 2-3 weken na bevestiging van uw bestelling) 

 
 

 

Gelieve onderstaande gegevens volledig in te vullen voor een juiste afhandeling van uw bestelling. 
 

CONTACTGEGEVENS 
Bedrijfsnaam  
Contactpersoon  
Telefoonnummer  
E-mailadres *  

 

AFLEVERADRES BESTELLING 
Straatnaam  
Huisnummer  
Postcode  
Plaats  

 

OPLAGE 
Gelieve hieronder een keuze te maken voor de gewenste oplage: 

 100 kaarten: €1,25 per stuk (excl. 21% BTW) 
 200 kaarten: €1,15 per stuk (excl. 21% BTW) 

 

PAPIERSOORT 
Gelieve hieronder een keuze te maken voor de gewenste papiersoort: 

 Standaard papier 
 Scheur- en watervast papier met FSC-keurmerk, meerprijs van €0,15 per stuk (excl. 21% BTW) 

 

PLASTIC HOESJE 
Gelieve hieronder een keuze te maken voor de gewenste afwerking: 

 Geen plastic hoesje om kaart 
 Plastic hoesje om kaart, meerprijs van €0,20 per stuk (excl. 21% BTW) 

 

VERMELDING OP DE KAART ** 
Naamsvermelding  
Straatnaam  
Huisnummer  
Postcode  
Plaats  
Telefoonnummer  
E-mailadres  

 

* De factuur zal na aflevering van de kaarten naar dit e-mailadres worden gestuurd. 
** De gegevens onder ‘Vermelding op de kaart’ worden op de achterzijde van uw Regiokaart op maat geplaatst (zie 

voorbeeldkaartje). Tevens wordt, met de ingevulde adresgegevens onder ‘Vermelding op de kaart’, uw locatie op het kaartbeeld 
bepaald. De naam ingevuld bij ‘Naamsvermelding’ zal in de drie rode tekstballonnen worden geplaatst (zie voorbeeldkaartje), vul 
hier bijv. uw accommodatienaam in. 
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