Prijsinformatie

‘Energiewijzer’
Energie besparen met een glimlach!
‘‘Energiewijzer’
De ‘Energiewijzer’ biedt bewoners praktische, direct toepasbare tips
om energie te besparen. De besparingstips worden ondersteund door
grappige cartoons. De Energiewijzer is een kleurrijk vormgegeven
folder van 8 pagina’s op A5-formaat. Hij is zowel in rechthoekige vorm
leverbaar als gestanst in huisvorm. Als standaardeditie of als
maateditie, waarbij opname van uw eigen informatie mogelijk is. De
Energiewijzer is gemaakt in samenwerking met Milieu Centraal.
De ‘Energiewijzer’:
- staat vol met praktische tips om energie en geld te besparen;
- bevat grappige cartoons;
- is laagdrempelig en geschikt voor alle leeftijden;
- zet aan tot actie;
- is te voorzien van uw eigen informatie: logo, NAW, etc.
Prijzen
Prijs per ‘Energiewijzer’: € 1,- excl. 21% BTW per exemplaar, de ‘Energiewijzer’ in gestanste
huisjesvorm € 1,50 excl. BTW per exemplaar. Korting vanaf 100 ex.(zie onderstaande
prijsstaffel).* De Energiewijzers zijn verpakt per 50 exemplaren. Voor bestellingen geldt daarom
een minimum-afname van 50 folders of een veelvoud van 50.
Prijsstaffel
1 – 99
100-499
500-999
1.000-4.499
> 5.000

Prijs per wijzer ex. 21% BTW
A5 full color Huisje gestanst
€ 1,00
€ 1,50
€ 0,80
€ 1,20
€ 0,70
€ 1,05
€ 0,60
€ 0,90
€ 0,40
€ 0,60

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
Het is mogelijk om de Energiewijzer een ‘eigen gezicht’ te geven door bijvoorbeeld opname van
uw eigen logo, eigen teksten, kleuraanpassingen, etc. Maatwerk is mogelijk bij afname vanaf
1.500 exemplaren per editie. De meerkosten hiervoor bedragen:
a) Opname logo en eigen tekst op voor- en/of achterpagina
€ 750,b) Volledig maatwerk, exclusief nieuwe cartoons
€ 950,Genoemde meerkosten zijn exclusief 21% BTW en gelden per editie.
Maatwerk voor lagere aantallen op aanvraag.
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.
W-Pe-004; Tarieven ex. 21% BTW. Prijswijzigingen voorbehouden. Actuele prijzen: www.woonwijzermedia.nl/tarieven.
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Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn onze Algemene Voorwaarden van Toepassing.

