Drukwerk & Sociale Activering
Bijzondere drukkerij
De drukkerij van KijkopWelzijn is niet zo maar een
drukkerij. Wij zijn er trots op dat wij een zinvolle
dagbesteding bieden aan zo veel mogelijk mensen met
een sociale achterstand en mensen met een handicap.
Daarnaast bieden wij een leerzame werkplek aan
stagiairs, vrijwilligers en mensen die de Nederlandse
taal beter willen leren.
Wat bieden wij
Voor u als klant kunnen wij allerlei soorten kopieer- en
drukwerk verzorgen tegen lage kosten. Bijvoorbeeld
kopieerwerk voor verenigingen, kerken, scholen,
stichtingen maar natuurlijk ook voor particulieren en
bedrijven. Wilt u dat wij ook de afwerking doen? Geen
probleem. Denk aan sorteren, vouwen, nieten, snijden,
perforeren en inbinden. Een werkstuk of scriptie in laten
binden in een boek met harde kaft? Het kan allemaal!
Ook verzorgen wij graag uw mailing, of het nu om kleine
of grotere aantallen gaat. Wij beschikken namelijk over
een professionele couverteermachine, die de brieven in
de enveloppen vouwt. En natuurlijk verzorgen wij graag
de verzending van uw mailing, zodat u hier geen
omkijken naar heeft.
Formaten
De meest gangbare formaten zijn A5, A4, A3, A2, A1
en A0, maar wij kunnen ook andere formaten voor u
maken. Het A0-formaat is het grootste formaat dat
wij kunnen printen. Wilt u advies over welk formaat
voor uw poster, folder of boek het beste is? Of het nu
gaat om een mooie glimmende poster in een winkel of
een opvallende uitnodiging voor een feest, wij denken
graag met u mee hoe uw drukwerk het beste tot zijn
recht komt.
Speciale werkzaamheden
Heeft u een klus waarvoor u „handen“ nodig heeft om
het uit te laten voeren neem contact met ons op.
bv. afwegen, tellen, verpakken, enz, enz.
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Papier en nog veel meer
Naast mat, glanzend, dik, dun en alle andere denkbare
soorten papier, kunnen wij ook allerlei andere
materialen voor u bedrukken. Denk aan een rolbanner
van 80 x 200 cm, die u handig mee kunt nemen in een
tas. Makkelijk voor presentaties en erg geschikt ter
aankleding van uw gebouw. Of bijvoorbeeld
sleutelhangers, als bedankje na een feest of als
aandenken. U geeft uw leukste of mooiste foto en wij
maken er voor € 1,25 een leuke sleutelhanger van.
Heeft u een feestje of wilt u iemand in het zonnetje
zetten? Wij maken met veel plezier een vlaggenlijn
voor u! De prijs per vlaggetje is € 0,50 (full colour
kant en klaar). Verder kunnen wij ook stickers maken,
doorzichtig of juist niet. Handig bij verhuizingen of
voor tijdelijke acties. Wilt u iets speciaals en weet u
nog niet precies wat?
Neem gerust contact met ons op.
Bestanden aanleveren
Wilt u zelf een bestand aanleveren, zorgt u er dan
voor dat het bestand voldoet aan onze speciﬁcaties.
Zo kunnen wij de kwaliteit van ons drukwerk
garanderen. De speciﬁcaties vindt u op
www.kijkopwelzijn.nl, onder het kopje Drukwerk &
Sociale activering. Voor de mooiste kwaliteit kunt u
het beste een bestand digitaal aanleveren. Als u wilt,
kunnen wij ook de opmaak voor u verzorgen. Wilt u
grote bestanden sturen, dan kan dit heel eenvoudig
via de website wetransfer.com. U voegt de bestanden
toe, vult ons e-mailadres in, typt een bericht en klikt
op de 'Transfer' button. Als wij het bestand hebben
gedownload krijgt u automatisch een e-mail.
Prijzen
Kijk voor de actuele prijzen op www.kijkopwelzijn.nl
of kom langs en neem de speciale prijslijsten mee
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Contact gegevens

Algemene informatie

Openingstijden:
: 9.00
Maandag
: 9.00
Dinsdag
Woensdag : 9.00
Donderdag : 9.00
: 9.00
Vrijdag

-

13.00
16.30
13.00
16.30
13.00

uur
uur
uur
uur
uur

In de Dr. Kuyperstraat vindt u ons op de eerste
etage van gebouw ‘t Trefpunt.
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KijkopWelzijn Drukwerk
Dr. Kuyperstraat 4
2991 GB Barendrecht
T : 0180 - 620009
E : drukwerk@kijkopwelzijn.nl
I : www.kijkopwelzijn.nl
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