
Productoverzicht drukwerk grafisch centrum Vorm op Maat 

Grafisch centrum Vorm op Maat verzorgt zakelijke en particuliere drukwerk. Van bedrukt briefpapier, 

flyers en visitekaartjes tot posters, kalenders en bedrukte T-shirts. Een overzicht van onze producten:  

 Printen/kopiëren en afwerken 

Bij Vorm op Maat kunt u (bijna) al uw drukwerk laten verzorgen,. We scannen, 

printen en kopiëren (tot hoge oplages) en werken het drukwerk af, waarbij het 

bijvoorbeeld gaat om het bundelen dan wel in mappen voegen, lamineren, perforeren, 

nieten, rillen, snijden en lijmen/inbinden.  

 Flyers/mailings 

Wij verzorgen het ontwerp en drukwerk van flyers en mailings van zelfstandig 

ondernemers, verenigingen en organisaties. U komt zelf met een voorstel, logo en 

huisstijl of wij gaan aan de hand van uw wensen voor u aan de slag. Ook 

beeldmateriaal kan in het drukwerk worden verwerkt. Desgewenst nemen wij het hele 

traject over: van vermenigvuldiging en vouwen tot verzendklaar maken (in 

enveloppes, met port-betaald stempel of, in kleinere oplages, postzegels plakken).   

 Folders 

Zelfstandig ondernemers, verenigingen en organisaties die zich willen presenteren in 

een eigen folder, incl. huisstijl, logo en beeldmateriaal, kunnen ontwerp en drukwerk 

bij ons laten verzorgen. Als u geen eigen materiaal heeft, dan denken we met u mee en 

komen we met een voorstel. 

 Nieuwsbrieven 

Wilt u voor uw bedrijf of vereniging een nieuwsbrief laten maken? Wij verzorgen 

graag het ontwerp (inclusief huisstijl, logo en illustraties) en het drukwerk. Bespreek 

met ons uw wensen. Indien gewenst zorgen we ook voor de invoer van bestaande 

teksten in een digitaal bestand en bewerken we uw foto’s 

(digitaliseren/scannen/fotoshoppen). Kom vrijblijvend de mogelijkheden bespreken. 

 Posters 

Heeft u publiekelijk iets bijzonders aan te kondigen of organiseert/sponsort u een 

activiteit, evenement of campagne, dan is een poster een leuke en opvallende manier 

om dat te doen. Bij ons bent u aan het goede adres voor ontwerp en drukwerk. Aan de 

hand van uw wensen maken we een proef.  

 Visitekaartjes 

Wij verzorgen graag uw persoonlijke/zakelijke visitekaartjes. U levert zelf idee, 

illustraties en logo of onze creatieve medewerkers gaan samen met u ontwerpen.  

Visitekaartjes worden gemaakt vanaf 100 stuks 

 Briefpapier/enveloppes 

Wilt u briefpapier en enveloppes met uw logo en contactgegevens erop? Wij 

verzorgen ontwerp en drukwerk. Bedrukte enveloppes leveren we in de formaten A5 

en A4/A4+ en alleen in kleine oplages (max. 500 stuks) en zonder venster. Voor 

ontwerp en ander drukwerk van briefpapier gelden geen voorwaarden. 

 Jaarverslagen 

Uw jaarverslag klaar? Met logo, afbeeldingen en grafieken? Vertel ons hoeveel 

exemplaren u wilt en wij printen en bundelen ze en maken ze klaar voor verzending.  

 Menukaarten 
Heeft u een kantine, bedrijfsrestaurant, afhaalrestaurant of snackbar, dan kunt u bij ons 

uw menukaarten/prijslijsten laten ontwerpen en drukken. Natuurlijk verwerken we er 

uw logo en huisstijl in. Ook illustraties kunnen worden ingevoegd. 



 Programmaboekjes 

Muziekverenigingen, sportclubs, toneelverenigingen, poppodia, festivals, buurthuizen; 

ze gebruiken allemaal programmaboekjes. Wij drukken ze.  

 Wijkkranten 

Wijkraden en dorpsverenigingen geven vaak eigen kranten uit. Bij Vorm op Maat 

kunnen ze worden gekopieerd/geprint en afgewerkt. 

 Kalenders 
Met een eigen jaarkalender van uw instelling, vereniging, organisatie of bedrijf scoort 

u bij uw medewerkers, leden, klanten en relaties. U levert zelf de afbeeldingen en het 

logo en wij zetten het erin. Wij maken vervolgens kant en klare kalenders. Bij Vorm 

op Maat maken we ook persoonlijke jaar- en verjaardagskalenders voor particulieren.  

Alle kalenders worden geleverd op A4- of A3-formaat, met standaard 7 of 13 

pagina’s, inclusief omslag. 

 Jubileumboekjes 
Iets te vieren in verenigingsverband, zakelijke kring of familie? Een jubileum, 

lustrum, afscheid of bijzondere verjaardag? Wij maken uw jubileumboekjes of 

gepersonaliseerde krant.   

 Grafische ondersteuning van acties, campagnes en evenementen 

Denk aan uitnodigingen, flyers, posters, programmaboekjes en bonnenboekjes. Wij 

van Vorm op Maat verzorgen het ondersteunende drukwerk. We bedrukken ook T-

shirts met speciaal logo of naam.     

 Ansichtkaarten/wenskaarten 

Vorm op Maat levert (gepersonaliseerde) ansichtkaarten en wenskaarten. Aan de hand 

van uw ideeën en materiaal doen wij een voorstel en drukken de kaarten. U kunt 

enkele en gevouwen kaarten bestellen. 

 Textiel 

Uw leden, buurtgenoten of medewerkers in een ‘eigen’ T-shirt? Met logo, tekst en/of 

beeld? Leuk tijdens een toernooi, evenement, buurtfeest of bedrijfsuitje. Wij 

bedrukken uw textiel, ook op bijvoorbeeld servetten, slabbetjes of schorten. Met 

wasgarantie tot 40º (licht textiel). We bedrukken ook muismatjes, puzzels en andere 

objecten.  

 Trouw- en geboortekaartjes/rouw/bedankkaarten 

Wij verzorgen ontwerp en drukwerk van particuliere trouw- en geboortekaartjes, maar 

ook rouwkaarten en bedankkaarten na de uitvaart. We doen dit laatste in overleg met 

de uitvaartorganisatie of rechtstreeks met nabestaanden.  

 Etiketten 

U kunt in onze winkel blanco etiketten per vel kopen. Indien gewenst voorzien we uw 

etiketten van uw logo/persoonlijke adresgegevens. 

 

 

 


