
A4 brief met vensterenvelop

Specificaties brief         
Formaat : 210 x 297 mm.        
Papie : hvo 90 grs.        
Bedrukking : enkelzijdig in kleur (aflopend), gepersonaliseerd met naw      
Afwerking : schoonsnijden, 1x vouwen        
         
Specificaties vensterenvelop         
Formaat : 220 x 156 mm. (EA5)        
Papier : wit, 90 grs., met venster        
Bedrukking : enkelzijdig in kleur        
Handling : brief insteken in envelop, envelop sluiten, mailing aanbieden bij PostNL     
   
         
Aantal ex. : 50 100 150 200 250 500 1000 1500 2000
Prijs per stuk : € 1,19 € 0,79 € 0,66 € 0,59 € 0,55 € 0,47 € 0,43 € 0,42 € 0,41

* Prijzen zijn exclusief BTW en bezorgkosten. 
* Op bovenstaande prijzen zijn onze Algemene leveringsvoorwaarden van toepassing. 
   Deze zijn te vinden op de website pagina https://www.go-campaign.nl/over-gocampaign/voorwaarden 

Portokosten per stuk voor alle producten (tot 20 gram)        
 
Aantal ex. 50 100 150 200 250 500 1000 1500 2000
Prijs per stuk 72-uurs* € 0,72 € 0,72 € 0,72 € 0,72 € 0,50 € 0,50 € 0,50 € 0,50 € 0,50

* Prijzen zijn exclusief BTW 
* Op bovenstaande prijzen zijn onze Algemene leveringsvoorwaarden van toepassing. 
   Deze zijn te vinden op de website pagina https://www.go-campaign.nl/over-gocampaign/voorwaarden 

Aanleveren en leveren van drukwerk
Maandag aanbieden  - matdatum woensdag of donderdag   - Standaard verzending vanaf 48 tot 72 uur.
Dinsdag aanbieden - matdatum donderdag of vrijdag  - Standaard verzending vanaf 48 tot 72 uur.
Woensdag aanbieden - matdatum vrijdag of zaterdag   - Standaard verzending vanaf 48 tot 72 uur.
Donderdag aanbieden - matdatum zaterdag of dinsdag   - Standaard verzending vanaf 48 tot 72 uur.
Vrijdag aanbieden - matdatum dinsdag of woensdag   - Standaard verzending vanaf 48 tot 72 uur.

Er worden 3 productiedagen in acht genomen. Dit zijn werkdagen exclusief feesdagen.
Op maandag wordt de post niet bezorgd.

Prijslijst 2020



A5 kaart

Specificaties A5 kaart         
Formaat : 210 x 148 mm.     
Papier : eenzijdig gestreken sulfaatkarton, 300 grs.     
Bedrukking : dubbelzijdig in kleur (aflopend), gepersonaliseerd met naw    
Afwerking : schoonsnijden     
Handling : mailing aanbieden bij PostNL         
           
         
Aantal ex. : 50 100 150 200 250 500 1000 1500 2000
Prijs per stuk € 0,81 € 0,46 € 0,35 € 0,29 € 0,25 € 0,18 € 0,15 € 0,14 € 0,13

* Prijzen zijn exclusief BTW en bezorgkosten. 
* Op bovenstaande prijzen zijn onze Algemene leveringsvoorwaarden van toepassing. 
   Deze zijn te vinden op de website pagina https://www.go-campaign.nl/over-gocampaign/voorwaarden 

Portokosten per stuk voor alle producten (tot 20 gram)        
 
Aantal ex. 50 100 150 200 250 500 1000 1500 2000
Prijs per stuk 72-uurs* € 0,72 € 0,72 € 0,72 € 0,72 € 0,50 € 0,50 € 0,50 € 0,50 € 0,50

* Prijzen zijn exclusief BTW 
* Op bovenstaande prijzen zijn onze Algemene leveringsvoorwaarden van toepassing. 
   Deze zijn te vinden op de website pagina https://www.go-campaign.nl/over-gocampaign/voorwaarden 

Aanleveren en leveren van drukwerk
Maandag aanbieden  - matdatum woensdag of donderdag   - Standaard verzending vanaf 48 tot 72 uur.
Dinsdag aanbieden - matdatum donderdag of vrijdag  - Standaard verzending vanaf 48 tot 72 uur.
Woensdag aanbieden - matdatum vrijdag of zaterdag   - Standaard verzending vanaf 48 tot 72 uur.
Donderdag aanbieden - matdatum zaterdag of dinsdag   - Standaard verzending vanaf 48 tot 72 uur.
Vrijdag aanbieden - matdatum dinsdag of woensdag   - Standaard verzending vanaf 48 tot 72 uur.

Er worden 3 productiedagen in acht genomen. Dit zijn werkdagen exclusief feesdagen.
Op maandag wordt de post niet bezorgd.

Prijslijst 2020



A5 folder in envelop

Specificaties A5 folder in envelop         
Formaat : 210 x 148 mm. (plano 210 x 297 mm.)     
Papier : mc silk 200 grs.     
Bedrukking : dubbelzijdig in kleur (aflopend), gepersonaliseerd met naw    
Afwerking : schoonsnijden, 1x rillen en vouwen        
     
Specificaties envelop         
Formaat : 220 x 156 mm. (EA5)       
Papier : wit, 90 grs., met venster       
Bedrukking : enkelzijdig in kleur       
Handling : folder insteken in envelop, envelop sluiten, mailing aanbieden bij PostNL    
   
 
Aantal ex. : 50 100 150 200 250 500 1000 1500 2000
Prijs per stuk € 1,50 € 1,00 € 0,84 € 0,75 € 0,70 € 0,60 € 0,55 € 0,54 € 0,53

* Prijzen zijn exclusief BTW en bezorgkosten. 
* Op bovenstaande prijzen zijn onze Algemene leveringsvoorwaarden van toepassing. 
   Deze zijn te vinden op de website pagina https://www.go-campaign.nl/over-gocampaign/voorwaarden 

Portokosten per stuk voor alle producten (tot 20 gram)        
 
Aantal ex. 50 100 150 200 250 500 1000 1500 2000
Prijs per stuk 72-uurs* € 0,72 € 0,72 € 0,72 € 0,72 € 0,50 € 0,50 € 0,50 € 0,50 € 0,50

* Prijzen zijn exclusief BTW 
* Op bovenstaande prijzen zijn onze Algemene leveringsvoorwaarden van toepassing. 
   Deze zijn te vinden op de website pagina https://www.go-campaign.nl/over-gocampaign/voorwaarden 

Aanleveren en leveren van drukwerk
Maandag aanbieden  - matdatum woensdag of donderdag   - Standaard verzending vanaf 48 tot 72 uur.
Dinsdag aanbieden - matdatum donderdag of vrijdag  - Standaard verzending vanaf 48 tot 72 uur.
Woensdag aanbieden - matdatum vrijdag of zaterdag   - Standaard verzending vanaf 48 tot 72 uur.
Donderdag aanbieden - matdatum zaterdag of dinsdag   - Standaard verzending vanaf 48 tot 72 uur.
Vrijdag aanbieden - matdatum dinsdag of woensdag   - Standaard verzending vanaf 48 tot 72 uur.

Er worden 3 productiedagen in acht genomen. Dit zijn werkdagen exclusief feesdagen.
Op maandag wordt de post niet bezorgd.

Prijslijst 2020



Selfmailer

Specificaties Selfmailer        
Formaat : 210 x 99 mm. (plano 210 x 297 mm.)     
Papier : mc silk 250 grs.     
Bedrukking : dubbelzijdig in kleur (aflopend), gepersonaliseerd met naw     
Afwerking : schoonsnijden, 2x rillen en vouwen en voorzien van sluitzegel    
Handling : mailing aanbieden bij PostNL         
            
   
Aantal ex. : 50 100 150 200 250 500 1000 1500 2000
Prijs per stuk* € 1,12 € 0,72 € 0,59 € 0,52 € 0,48 € 0,40 € 0,36 € 0,35 € 0,34

* Prijzen zijn exclusief BTW en bezorgkosten. 
* Op bovenstaande prijzen zijn onze Algemene leveringsvoorwaarden van toepassing. 
   Deze zijn te vinden op de website pagina https://www.go-campaign.nl/over-gocampaign/voorwaarden 

Portokosten per stuk voor alle producten (tot 20 gram)        
 
Aantal ex.  50 100 150 200 250 500 1000 1500 2000
Prijs per stuk 72-uurs* € 0,72 € 0,72 € 0,72 € 0,72 € 0,50 € 0,50 € 0,50 € 0,50 € 0,50

* Prijzen zijn exclusief BTW 
* Op bovenstaande prijzen zijn onze Algemene leveringsvoorwaarden van toepassing. 
   Deze zijn te vinden op de website pagina https://www.go-campaign.nl/over-gocampaign/voorwaarden 

Aanleveren en leveren van drukwerk
Maandag aanbieden  - matdatum woensdag of donderdag   - Standaard verzending vanaf 48 tot 72 uur.
Dinsdag aanbieden - matdatum donderdag of vrijdag  - Standaard verzending vanaf 48 tot 72 uur.
Woensdag aanbieden - matdatum vrijdag of zaterdag   - Standaard verzending vanaf 48 tot 72 uur.
Donderdag aanbieden - matdatum zaterdag of dinsdag   - Standaard verzending vanaf 48 tot 72 uur.
Vrijdag aanbieden - matdatum dinsdag of woensdag   - Standaard verzending vanaf 48 tot 72 uur.

Er worden 3 productiedagen in acht genomen. Dit zijn werkdagen exclusief feesdagen.
Op maandag wordt de post niet bezorgd.

Prijslijst 2020



Doorlooptijden voor alle producten

Verzendlijst 2020

BIJ 48 TOT 72-UURS VERZENDING   
besteld en betaald  bij drukker*  naar PostNL op deurmat**
Maandag  Dinsdag   Donderdag Zaterdag of dinsdag
Dinsdag  Woensdag  Vrijdag  Dinsdag of woensdag
Woensdag  Donderdag  Maandag  Woensdag of donderdag
Donderdag  Vrijdag   Dinsdag  Donderdag of vrijdag
Vrijdag  Maandag   Woensdag Vrijdag of zaterdag
Zaterdag  Maandag   Woensdag Vrijdag of zaterdag
Zondag  Maandag   Woensdag Vrijdag of zaterdag
      

* Er worden 3 productiedagen in acht genomen. Dit zijn werkdagen exclusief feesdagen.
 Op maandag wordt de post niet bezorgd. 
** In geringe mate kan worden afgeweken van de opgegeven bezorgdagen. GoCampaing is niet aansprakelijk voor mogelijk  
 foutieve dienstverlening en/of schade toegrbracht door PostNL.


