
kentekenplaathouders

T  +31(0)33 298 78 47  
E   info@idegoned.nl
Energieweg 6, Bunschoten

z.o.z. voor meer modellen

Idégoned heeft.....

Voor elke kentekenplaat de juiste houder!

foto ANP

 

Gratis 
ontwerp

van uw
bedrukte

plaathouder



clipper zonder tekstrand
zonder tekstrand - 50 stuks per doos
palletprijs  0,78  p/st.

clipper met uw logo/tekst
met 18 mm tekstrand - 50 per doos
gratis ontwerp
b.v. 500 stuks 1 kleur bedrukt  1,05 p/st.

push zonder tekstrand
zonder tekstrand - 50 per doos
minimale afname 1 doos nu  0,60 p/st.

push met uw logo/tekst
met 18 mm tekstrand - 50 per doos
gratis ontwerp 
b.v. 500 stuks 1 kleur bedrukt  0,95 p/st.
 

 

bel voor een compleet
overzicht naar 033 298 78 47
of mail naar info@idegoned.nl

gratis verzending vanaf € 250,-
prijzen exclusief BTW 
pallet = 1.500 stuks
prijswijzigingen voorbehouden
betaling binnen 14 dagen
na factuurdatum

06-2017

T  +31(0)33 298 78 47  
E   info@idegoned.nl
Energieweg 6, Bunschoten

bestel uw plaathouders bij:

meest 

verkocht

push zonder 
tekstrand

voor 16:00 uur
besteld morgen

 in huis

met en zonder tekstrand, zeer buigzaam
bijvoorbeeld type 31019 100 per doos 

 0,99 per stuk / palletprijs  0,85 per stuk  
 

verchroom
d

 

kunststof klemset  
voor tijdelijke bevestiging van 
groene plaat of bijvoorbeeld voor aanhanger
€ 24,95 per set

W2812 - champ

vv

W2812 - champW2812 champ

clipper met uw logo/tekst
met 18 mm tekstrand - 50 per doos
gratis ontwerp
b.v. 500 stuks 1 kleur bedrukt  1,05 p/st.

met en zonder tekstrand,

kunststof klemset  
voor tijdelijke bevestiging van 
groene plaat of bijvoorbeeld voor aanhanger
€ 24,95 per set

v

klik 2001 NL-Gaik
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(eerstvolgende werkdag)

klik de plaat erin en klaar

met extra kunststof hoekjes

bsf snelbevestiger
tijdbesarende bevestigingsclips

b.v. 500 stuks 1 kleur bedrukt  0,85 p/st.

nieuw

uw logo / tekst

wij verzorgen
ook de

bedrukking 
van uw

plaathouders


