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BEDRUKKINGSSERVICE
VOOR FIETSACCESSOIRES



POINTED BEDRUKKINGSSERVICE

WILLEX

IN 6 SIMPELE STAPPEN JOUW EIGEN BEDRUKKING
1. Je kiest artikel(en) uit het Willex assortiment.

2. Voor bedrukkingen vanaf 10 stuks bepaal je welke tekst je op de tas wenst en in welke kleur.

3. Je kunt ook jouw logo of eigen ontwerp laten bedrukken.

4. Je stuurt je aanvraag naar info@pointed.be of je neemt contact op met één van onze 
vertegenwoordigers. Zij zijn je graag van dienst met advies.

5. De positie en de grootte van de bedrukking worden in overleg met jou bepaald.

6. Voor jouw bedrukking ontvang je vooraf een ontwerp ter goedkeuring en een opgave van 
 de levertijd.

1 De volgende artikelen kunnen niet worden bedrukt: fietsmanden, voordragers, zadeldekjes en riempjes.

Je kunt jouw Willex® tassen, regenkleding en fietsaccessoires1 laten bedrukken met jouw  
(bedrijfs-)naam en jouw logo! Ook kunt je kiezen uit een assortiment merkloze tassen tegen 
scherpe prijzen. Snel, mooi, gemakkelijk en al vanaf tien stuks!



BEDRUKKINGSOPTIES

ZEEFDRUK

BEDRUKKINGSSERVICE

TRANSFERDRUK

Bij transferdruk wordt een film afgedrukt met 
jouw tekst die vervolgens door middel van hitte 
op jouw tas wordt gestreken. 

Bij zeefdruk wordt jouw artwork met inkt op jouw 
tas of regenkleding gedrukt.

Snel, mooi, gemakkelijk en al vanaf tien stuks!

Snelle levering

Duurzaam

ZEEFDRUK  
BIKESHOP EGMOND

ZEEFDRUK  
ALBA BIKES

TRANSFERDRUK  
UJES FIETSKE

Optie 1 

Optie 2 

• KLEINE MINIMUM AANTALLEN 

• LAGE STARTKOSTEN 

• SNEL KLAAR

• LAGERE KOSTEN BIJ GROTE AANTALLEN 

• DUURZAAM 

• VEELZIJDIG

Voordelen van zeefdruk zijn:

Voordelen van transferdruk zijn: 



WAT HET KOST

AANVRAGEN 

POINTED N.V. IS LID VAN DE 
BRANCHEORGANISATIE PLATFORM 
PROMOTIONAL PRODUCTS. 
Het Platform Promotional Products is dé branchevereniging 
voor fabrikanten en distributeurs op het gebied van 
promotionele producten en diensten. PPP is een krachtige 
organisatie die de individuele bedrijven in de promotionele 
productensector verenigt. Het lidmaatschap functioneert als 
een keurmerk richting zakelijke afnemers en eindgebruikers.

www.ppp-online.nl

CONTACTGEGEVENS
Tel.: +32 (0)3 711 1310
Tel.: 0900-789 7893 
(NL lokaal tarief)
BTW-nr.: BE 0891.800.182  
RPR - Dendermonde

info@pointed.be

www.pointed.be

www.willex.be

Drukken is goedkoper dan je denkt! 
Bij Pointed zijn de kosten altijd transparant, 
dus geen verrassingen achteraf. Zie 
onze prijslijst of vraag jouw Willex 
vertegenwoordiger.

Jij hebt de keuze uit de volgende opties:

1. Stuur jouw aanvraag per email naar 
 info@pointed.be

2. Bel +32 (0)3 711 1310 (BE) of 
 0900-789 7893 (NL lokaal tarief)

3. Vraag jouw Willex vertegenwoordiger.

WILLEX BEDRUKKINGSSERVICE


