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 full color gedrukt op milieusparend papier.
Prijzen
Prijs per gids: € 12,50 excl. 6% BTW.
Korting vanaf 25 ex.(zie onderstaande prijsstaffel).
Prijsstaffel
< 25 ex.
25-249 ex.
250-499 ex.
500-999 ex.
1.000-2.499 ex.
2.500-4.999 ex.
> 5.000 ex.

Prijs per gids ex 6% BTW
€ 12,50
€ 10,00
€
9,00
€
8,00
€
7,00
€
6,00
op aanvraag

Uw eigen editie vanaf 250 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, of eigen teksten en foto’s. De verschillende opties staan in
onderstaand overzicht (meerprijzen exclusief 6% BTW). Een maateditie is al mogelijk vanaf 250
exemplaren!
Opstartkosten maatwerk, aanpassen 4 pag. buitenzijde omslag,
toevoegen voorwoord, logo, etc., apart drukken, binden, etc.
Toeslag volledig nieuw ontworpen omslag
Opname eigen teksten en beeld op 4 pag. binnenzijde omslag

€
€
€

1,375.00
250.00
950.00

Verzendkosten
Voor verzending rekenen wij per zending per
afleveradres in Nederland (ex. BTW):
1 tot 50 gidsen
€ 15,00
50 en meer gidsen
€ 25,00
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.

Gids ‘Hart voor uw huis’: praktische woontips die staan als een huis!
W-Pe-001; Tarieven ex. 6% BTW. Prijswijzigingen voorbehouden. Actuele prijzen: www.woonwijzermedia.nl/tarieven.
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