Prijsinformatie
‘Hart voor uw huis’, gids voor duurzaam en
geldbesparend wonen
Woontips die staan als een huis!
Gids ‘Hart voor uw huis’
De gids ‘Hart voor uw huis’ bevat ruim 230 praktische tips en adviezen en bijna 100 duidelijke
illustraties en foto’s. Gemakkelijk leesbaar, uitgevoerd in handig A5-formaat (14,8 bij 21 cm), 80
pagina’s en full color gedrukt op milieusparend papier.
Prijzen
Prijs per gids: € 12,17 excl. 6% BTW. Korting vanaf 30 ex.(zie onderstaande prijsstaffel). Prijzen
zijn exclusief BTW en geldig tot en met 31-12-2010. Prijswijzigingen voorbehouden.
Speciale Klimaatverbondleden Prijzen
Leden van het Klimaatverbond ontvangen 10% korting op alle
Woonwijzer Media uitgaven. In onderstaande overzicht staan naast de
standaard tarieven ook de speciale prijzen voor leden van het
Klimaatverbond vermeld. Deze korting kan niet gecombineerd worden
met eventuele andere kortingen en/of acties.
Prijsstaffel
< 30 ex.
30-99 ex.
100-249 ex.
250-499 ex.
500-999 ex.
1.000-2.499 ex.
2.500-4.999 ex.
> 5.000 ex.

Korting

Prijs per gids
ex 6% BTW
0%
€ 12,17
10%
€ 10,95
25%
€ 9,13
35%
€ 7,91
40%
€ 7,30
48%
€ 6,39
52%
€ 5,84
op aanvraag

Leden
Klimaatverbond
€ 10,95
€ 9,85
€ 8,22
€ 7,12
€ 6,57
€ 5,75
€ 5,26

Uw eigen editie (vanaf 500 exemplaren)
Het is mogelijk om de gids ‘Hart voor uw huis’ uw ‘eigen gezicht’ te geven door bijvoorbeeld
opname van uw eigen logo en voorwoord. De verschillende opties staan in onderstaand overzicht
(meerprijzen exclusief 6% BTW). Levering van uw eigen editie is mogelijk bij een afname vanaf
500 exemplaren.
Standaard
Klimaatv.
 Logo op voor- en achterzijde
€ 1.000,€ 900, Logo op voor- en achterzijde + eigen voorwoord op flap
€ 1.500,€ 1.350, 4 eigen binnenpagina’s (binnenkant omslag)
€ 1.500,€ 1.350, Eigen informatiekatern van 8 pagina’s toevoegen aan gids
€ 3.000,€ 2.700, Nieuw ontwerp omslag
€ 1.000,€ 900,Verzendkosten
Voor verzending rekenen wij per zending per afleveradres in Nederland (ex. BTW):
1 tot 10 gidsen
€ 7,50
10 tot 50 gidsen
€ 15,00
50 en meer gidsen
€ 25,00
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.
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