
 

Bekers
Naast ons ForIce design beker, bieden wij u de mogelijkheid om bekers met uw eigen bedrukking bij 
ons te bestellen.
Hieronder ziet u ons assortiment en prijzen van full colour bedrukte bekers. Deze prijzen gelden bij 
een afname van 10.000 stuks of een veelvoud hiervan*. 
Wij bestellen het hele jaar door bij onze producent. Wilt u weten wanneer wij u de bekers zouden 
kunnen leveren, neemt u dan even contact met ons op. Wij rekenen géén clichekosten!

Verkrijgbare maten Afmetingen (mm)

Deksels papier Deksels Plastic

Type Omschrijving Inhoud Ø boven Ø bodem hoogte
Prijzen 
per 1000 st.

Bedrukt met 
rand wit, zilver 
of goud.

Bedrukt met 
rand naar 
wens.

Platte Serap
Bedrukt Dome Plat

T3 IJsbeker 125 ml 75 60 45 €34.59 €51.69 €57.85 25.54 33.69 22.46

T5 IJsbeker 200 ml 85 70 51 €46.74 €56.31 €65.46 31.69 39.85 -

T8 IJsbeker  260 ml 95 80 55 €55.68 €60.92 €67.08 39.38 49.08 34.77

T12A IJsbeker 335 ml 103 85 60 €69.78 €65.54 €71.69 50.15 55.23 42.46

T18A IJsbeker 525 ml 110 86 85 €90.56 €68.62 €74.77 53.23 64.46 47.08

* het definitief geleverde aantal kan 5% afwijken van het bestelde aantal. 
Het exacte aantal geleverde bekers wordt in rekening gebracht.



• Full colour
• Géén cliché-kosten
• Eigen ontwerp
• Opslag bij ons mogelijk
• 5 maten verkrijgbaar
Voorwaarden
•  Levertermijn is in overleg. Wij bestellen het hele jaar door deze bekers. De levertermijn is 
 afhankelijk van de hoeveelheid bekers die in bestelling staan. Vooraf kunnen wij u een indicatie  
 geven wanneer u de bekers kunt verwachten.
•  50% van het orderbedrag dient vooraf aanbetaald te worden. Na goedkeuring van uw ontwerp  
 ontvangt u van ons een aanbetalingsfactuur. Als deze voldaan is, worden de bekers definitief  
 besteld bij onze leverancier.
•  minimaal aantal per maat 10.000 stuks. 
•  het definitief geleverde aantal kan 5% afwijken van het bestelde aantal. Het exacte aantal 
 geleverde bekers wordt in rekening gebracht.
•  De bekers worden gedrukt in Full Colour. PMS kleuren worden omgezet in CMYK.
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Bel ons, wij helpen u 
met uw design!


