
MEDIUM
Papier [100 ml] €  3.50
Papier [250 ml] €  8.00
Textiel [100 ml] €  5.00
Textiel [250 ml]  €  12.00
Losse potjes [100 ml]  €  1.00
Losse potjes [250 ml]  €  2.00

ZEEFDRUKRAMEN
Kleine zeef [tot 31 x 52 cm]  €  15.50
Middel zeef [tot 40 x 66 cm] €  21.75
Grote zeef [vanaf 40 x 66 cm] €  29.00
Let op! Het bedrukbare opppervlak is 5 cm kleiner dan het formaat  
van de zeef! Prijs is inclusief emulsie, tape, belichten en schoonmaak. 

HUUR WERKPLAATS
Uurprijs - zelfstandig €  2.50
Uurprijs - met begeleiding  €  6.50
Dagdeel [3,5 uur] - zelfstandig €  7.50
Dagdeel [3,5 uur] - met begeleiding €  21.50
Daghuur afhuren werkplaats € 75.00
Prijzen zijn exclusief materiaalkosten. Er is altijd begeleiding aanwezig  
in de werkplaats.

VERF EN INKT
Acrylverf [50 ml] €  1.25
Blockprint [10 ml]  €  0.50
Etsinkt [10 ml]  €  1.50
We hebben een beperkt assortiment, wil je meer informatie over de  
mogelijkheden of advies neem dan contact op via de mail! 

PAPIER
Etspapier [A1] €  3.50
Kalkpapier [A4]  €  0.50
Zeefdrukpapier [A4 / 25 x 35 cm] €  0.10
Zeefdrukpapier [A3 / 35 x 50 cm] €  0.25
Zeefdrukpapier [A2 / 50 x 70 cm] €  0.35

CURSUSSEN EN WORKSHOPS
Beginnerscursus zeefdrukken  €  75.00
Workshop lino snede €  45.00
Workshop droge naald €  50.00
Cursussen zijn inclusief materialen en begeleiding. Exclusief lunch.
Meer weten, neem dan gerust contact met ons op via de mail! 

FEESTJES EN UITJES
Kinderfeestje vanaf   €  50.00
Bedrijfsuitje vanaf  €  50.00
Per deelnemer komt er nog een toeslag bij! Prijzen zijn inclusief begeleiding  
en materialen. Neem contact op via de mail voor een prijsopgave. 
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Prijzen gaan in vanaf 1 juli 2018,
prijzen inclusief 21% BTW. 


