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BEDRUKTE PLAKBAND / TAPE
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Omschrijving Breedte / lengte Afname Dzn. Prijs per rol Prijs per rol Prijs per rol
1 kleur 2 kleuren 3 kleuren

Wit, bruin of transparant 50mm.x66mtr. 72 rollen 2 € 3,02 € 3,23 € 3,43

Wit, bruin of transparant 50mm.x66mtr. 144 rollen 4 € 2,50 € 2,59 € 2,68

Wit, bruin of transparant 50mm.x66mtr. 252 rollen 7 € 2,36 € 2,44 € 2,53

Wit, bruin of transparant 50mm.x66mtr. 360 rollen 10 € 2,25 € 2,28 € 2,49

Wit, bruin of transparant 50mm.x66mtr. 540 rollen 15 € 1,96 € 2,15 € 2,34

PP (polyprop, ca. dikte 28 my) acryl silent

Papieren tape (ca. 57 grs / m²) dry natural rubber based

Omschrijving Breedte / lengte Afname Dzn. Prijs per rol Prijs per rol Prijs per rol
1 kleur 2 kleuren 3 kleuren

Bruin of wit 50mm.x50mtr. 144 rollen 4 € 3,93 € 4,04 € 4,14

Bruin of wit 50mm.x50mtr. 288 rollen 8 € 3,86 € 3,97 € 4,06

Bruin of wit 50mm.x50mtr. 360 rollen 10 € 3,64 € 3,74 € 3,84

TOESLAGEN

All-over bedrukking +10%

Dia-positief bedrukking +10%

CLICHÉKOSTEN (éénmalig)

1-kleur € 35,00 

2-kleuren € 65,00 

3-kleuren € 95,00 

Geen clichékosten vanaf 10 dozen (360 rollen)

OPTIES

Machinerollen Leverbaar 300 mtr. / 660 mtr. / 990 mtr. (prijzen in overleg)

Afname Bij afname van meer dan 540 rollen, prijzen op aanvraag

Prijzen Exclusief btw.

Betaling Doorgaans 8 dagen netto

Levertijd Ca. 3 tot 4 weken na akkoord drukproef en orderbevestiging

Leveringen Vanaf € 250,00 excl. btw. worden uw goederen franko huis geleverd.

Voor orders onder € 250,00 excl. b.t.w. vragen wij een bijdrage van € 29,50 voor handeling-, administratie- en transportkosten.

Verpakking 36 rollen in neutrale overdoos (75 mm. tape > 24 rollen)

Aanleveren Digitale bestanden o.a. EPS, Adobe Illustrator (gevectoriseerd) en/of Apple Mac. (extra info op www.kurage.nl)

Omschrijving Breedte / lengte Afname Dzn. Prijs per rol Prijs per rol Prijs per rol
1 kleur 2 kleuren 3 kleuren

Wit, bruin of transparant 50mm.x66mtr. 72 rollen 2 € 5,56 € 5,85 € 6,14

Wit, bruin of transparant 50mm.x66mtr. 144 rollen 4 € 4,10 € 4,20 € 4,32

Wit, bruin of transparant 50mm.x66mtr. 252 rollen 7 € 3,86 € 3,96 € 4,07

Wit, bruin of transparant 50mm.x66mtr. 360 rollen 10 € 3,58 € 3,67 € 3,68

Wit, bruin of transparant 50mm.x66mtr. 540 rollen 15 € 3,45 € 3,49 € 3,54

PVC (ca. dikte 50 my) solvent

BEDRUKTE PLAKBAND / TAPE 50mm.
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Contactgegevens
Leveringen: Kurage Verpakkingen levert uitsluitend aan zakelijke 
gebruikers die in het bezit zijn van een geldige Kamer van 
Koophandel-inschrijving. 

Prijzen: alle genoemde prijzen zijn in euro’s, exclusief 21% btw., 
en onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden. Wij behouden 
ons het recht voor prijzen en assortiment tussentijds te wijzigen, 
zonder voorafgaand bericht.

Betalingen: de betalingstermijn is 8 dagen netto na factuurdatum. 
Alle geleverde producten blijven eigendom van Kurage Verpakkingen 
tot het volledige factuurbedrag is betaald. 

Wij gaan voor 100% klanttevredenheid!                                         
Bent u niet tevreden met uw product, heeft u een klacht, of een           
beschadigd product ontvangen? Neem dan direct contact met ons op. 
Wij nemen het product retour, ruilen het om, of betalen u het geld terug.

Kurage Verpakkingen B.V.
De Beverspijken 17
NL-5221 EE s-Hertogenbosch
Nederland
Tel.: 073 - 6 23 26 23
sales@kurage.nl
www.kurage.nl

IBAN: NL78 INGB 0006 8465 25
BIC: INGBNL2A
BTW-nummer: NL 85.97.62.920B01
KvK nummer: 74070118

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag: 8.30 uur - 17.00 uur
Zaterdag, zondag en ‘s avonds op afspraak.

      Leveringsvoorwaarden:

•	 De artikelen die op voorraad zijn heeft u de volgende werkdag in huis, 
 mits besteld vóór 14.00 uur.
•	 Vanaf € 250,00 excl. btw worden franco huis geleverd.
•	 Voor orders onder € 250,00 excl. btw vragen wij een bijdrage van € 29,50 
 voor handeling-, administratie- en transportkosten.
•	 Levering wanneer het u het best past, precies in het tijdvenster dat u vraagt:

Vóór 10.00 uur, uw bijdrage € 65,00.
Vóór 12.00 uur, uw bijdrage € 34,50.

•	 Orders kunnen te allen tijde worden afgehaald.
•	 Europallets dienen bij elke levering direct te worden geruild, anders zijn wij 

genoodzaakt deze aan u in rekening te brengen. 
 Prijs per gebruikte europallet € 17,50 ex. BTW.
•	 Zodra de wachttijd voor het lossen van uw goederen langer duurt dan 
 15 minuten, dan zijn wij genoodzaakt hiervoor naar rato € 60,00 per uur 
 in rekening te brengen.

,
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Omschrijving Breedte / lengte Afname Dzn. Prijs per rol Prijs per rol Prijs per rol
1 kleur 2 kleuren 3 kleuren

Wit, bruin of transparant 75 mm.x66mtr. 96 rollen 4 € 3,71 € 3,84 € 3,98

Wit, bruin of transparant 75 mm.x66mtr. 192 rollen 8 € 3,60 € 3,74 € 3,87

Wit, bruin of transparant 75 mm.x66mtr. 240 rollen 10 € 3,48 € 3,53 € 3,85

Wit, bruin of transparant 75 mm.x66mtr. 360 rollen 15 € 3,03 € 3,33 € 3,62

Wit, bruin of transparant 75 mm.x66mtr. 480 rollen 20 € 2,64 € 2,83 € 3,08

PP (polyprop, ca. dikte 28 my) acryl silent

Omschrijving Breedte / lengte Afname Dzn. Prijs per rol Prijs per rol Prijs per rol
1 kleur 2 kleuren 3 kleuren

Wit, bruin of transparant 75 mm.x66mtr. 96 rollen 4 € 6,33 € 6,47 € 6,67

Wit, bruin of transparant 75 mm.x66mtr. 192 rollen 8 € 6,15 € 6,29 € 6,48

Wit, bruin of transparant 75 mm.x66mtr. 240 rollen 10 € 5,54 € 5,67 € 5,69

Wit, bruin of transparant 75 mm.x66mtr. 360 rollen 15 € 5,34 € 5,41 € 5,48

Wit, bruin of transparant 75 mm.x66mtr. 480 rollen 20 € 5,10 € 5,20 € 5,29

PVC (ca. dikte 50 my) solvent

TOESLAGEN
All-over bedrukking +10%

Dia-positief bedrukking +10%

CLICHÉKOSTEN (éénmalig)
1-kleur € 35,00 

2-kleuren € 65,00 

3-kleuren € 95,00 

Geen clichékosten vanaf 10 dozen (240 rollen)

BEDRUKTE PLAKBAND / TAPE 75mm.

OPTIES
Machinerollen Leverbaar 300 mtr. / 660 mtr. / 990 mtr. (prijzen in overleg)

Afname Bij afname van meer dan 480 rollen, prijzen op aanvraag

Prijzen Exclusief btw.

Betaling Doorgaans 8 dagen netto

Levertijd Ca. 3 tot 4 weken na akkoord drukproef en orderbevestiging

Leveringen Vanaf € 250,00 excl. btw. worden uw goederen franko huis geleverd.

Voor orders onder € 250,00 excl. b.t.w. vragen wij een bijdrage van € 29,50 voor handeling-, administratie- en transportkosten.

Verpakking 24 rollen in neutrale overdoos 

Aanleveren Digitale bestanden o.a. EPS, Adobe Illustrator (gevectoriseerd) en/of Apple Mac. (extra info op www.kurage.nl)


