Prijsinformatie

‘Klimaatwijzers’
Duurzaam Vervoer!
Klimaatwijzers
Hart voor uw Huis-Klimaatwijzers bevatten
praktische tips en adviezen. Ze zijn
makkelijk leesbaar, bevatten duidelijke
illustraties, zijn uitgevoerd in het handig
A5-formaat (8 pag.) en gedrukt op
milieusparend papier.
Hart voor uw Huis-Klimaatwijzer
Duurzaam Vervoer
De Hart voor uw Huis-Klimaatwijzer
Duurzaam Vervoer is goed voor:
 Het Klimaat;
 De Gezondheid;
 De Portemonnee.
Prijzen
Prijs per exemplaar.: € 1,- excl. 21% BTW. Minimale afname: 50. Korting vanaf 100 ex. (zie
onderstaande prijsstaffel).* De Klimaatwijzers zijn verpakt per 50 exemplaren en geldt daarom
een minimale afname van 50 of een veelvoud van 50.
Prijsstaffel
1 – 99
100-499
500-999
1.000-4.499
> 5.000

Prijs per wijzer ex. 21% BTW
€ 1,00
€ 0,80
€ 0,70
€ 0,60
€ 0,40

Verzendkosten
Voor verzending rekenen wij per zending per afleveradres in Nederland (ex. BTW):
1 tot 50 wijzers
€ 15,00
50 en meer wijzers
€ 25,00
Uw eigen editie (vanaf 5.000 exemplaren)
Het is mogelijk om de Klimaatwijzer een ‘eigen gezicht’ te geven door bijvoorbeeld opname van
uw eigen logo. De verschillende opties staan in onderstaand overzicht (meerprijzen ex. 21%
BTW) en gelden bij afname vanaf 2.500 exemplaren. Genoemde prijzen voor b, c en d gelden
alleen in combinatie met optie a. Maatwerk voor lagere aantallen op aanvraag.
a)
b)
c)
d)

Opname logo op omslag
Opname eigen tekst op voor- en/of achterpagina
Opname logo op iedere pagina (onderaan) binnenwerk
Aanpassingen in kleurstelling achtergrond voorkant + binnenwerk

€
€
€
€

750,500,500,750,-

Hart voor uw huis
Hart voor uw huis: onder deze titel presenteert Woonwijzer Media praktische kennis over
duurzaam wonen en leven. Dit op een toegankelijke, inspirerende en waar mogelijk humorvolle
wijze. Hart voor uw huis omvat gidsen, folders, kalenders, posters, workshops en digitale
producten en diensten. Allemaal te voorzien van uw eigen huisstijl en boodschap.
Klimaatwijzers: duurzame op pad!
W-Pe-008; Tarieven ex. 21% BTW. Prijswijzigingen voorbehouden. Actuele prijzen: www.woonwijzermedia.nl/tarieven.

Woonwijzer Media B.V. | Baankstraat 2 | 7205 AW Zutphen | T 0575 51 16 15 | F 084 730 35 64 | KvK 08163974
E info@woonwijzermedia.nl | www.woonwijzermedia.nl | ABN-AMRO 42.89.86.005 | BTW NL 8185.13.846.B01
Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn onze Algemene Voorwaarden van Toepassing.

