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Pre-sales fase

Bij ons hebt u een vaste contactpersoon die er samen met u voor zorgt dat alles 
rondom uw (aan)vragen duidelijk en geruisloos wordt geregeld. U krijgt altijd de-
zelfde dag - in elk geval binnen 24 uur - antwoord op uw (aan)vragen per e-mail 
of zo nodig telefonisch.

Onze offerte wordt begeleid door een drukproef, desgewenst geprojecteerd 
op een kledingstuk. Wij controleren elk bestand op bruikbaarheid voor uw 
toepassing en communiceren als dit niet zo mocht zijn; wij zorgen in elk geval dat 
er een bruikbaar bestand komt. Als er geen andere mogelijkheid is anders dan 
het bestand opnieuw te maken, doen wij dit als service als dit niet meer dan 15 
minuten werk is (in 95% van de gevallen is dit zo).

Mocht dit veel meer tijd kosten, dan overleggen 
wij met u hoe hiermee om te gaan. Correcties 
op de drukproeven voeren wij ook als kosteloze 
service door en na goedkeuring van de offerte en 
drukproef krijgt u van ons een orderbevestiging 
met leverdatum. Omdat wij uw levertijd als 
uitgangspunt willen hanteren, zijn wij hierin 
zeer fl exibel. Op deze wijze bent u in staat om zo 
nodig zeer snel op de huidige hectische markt te anticiperen.

De leverdatum bedraagt nooit meer dan 10 werkdagen gerekend vanaf de dag na 
uw goedkeuring op de drukproef; u kunt met ons te allen tijde overleggen over 
de door u gewenste datum.

• Advies en hulp bij het bepalen van de juiste bedrukking voor uw kleding   
 kunt u ook altijd kosteloos krijgen.

• Indien u uw te bedrukken kleding enige mate qua stof en uitvoering
 omschrijft, dan zorgen wij er altijd voor dat u de juiste bedrukking heeft.

• Dit kan gelden voor de te gebruiken textielbedrukkingstechniek en
 voorzorgsmaatregelen als het gaat om gesublimeerde kleding of
 bijzondere stoffen.

• Afhankelijk van de soort stof die u wilt bedrukken, adviseren wij onze 140 °C  
 of 175 °C transfers.

Speer – service met raad en daad

“Wij hanteren 
transparante en 

duidelijke prijzen 
zonder onverwachte 

bijkomende kosten.”

Wat kunt u van ons verwachten?
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De facturering is ook eenvoudig en exact gelijk aan de in de orderbevestiging 
genoemde prijzen inclusief de verzendwijze. Al uw bestanden en drukproeven 
worden bij ons bewaard en zijn altijd door u opvraagbaar.

Transactie en productiefase

Als u uw akkoord hebt gegeven op de drukproef en orderbevestiging, gaat de 
order in productie, conform de afgesproken levertijd. Vóór de overeenkomst kunt 
u relatief makkelijk een levertijd aanpassen of veranderen, tijdens het productie-
proces kan dit lastig zijn in verband met alle werkvoorbereiding en het eigenlijke 
productieproces.

In de productiefase zorgen wij ervoor dat er altijd meer dan voldoende transfers 
worden gedrukt; u krijgt er altijd een paar extra geleverd om te testen en der-
gelijke. Bovendien is er een 100% kwaliteitscontrole bij het verpakken van de 
transfers. Als er een aantal transfers van uw order over is, bewaren wij bij een 
klein aantal deze minimaal een week of bij een groot aantal enkele maanden, zo-
dat u ook daar extra zekerheid hebt dat u nooit tekort komt. Dit houdt in dat u bij 
een kleine extra order van uw klant niet direct het minimum aantal van 25 stuks 
hoeft te bestellen (u krijgt ze bovendien voor uw orderprijs geleverd).

Verzending, facturatie en after-sales

De verzending vindt plaats via GLS als brievenbuspakket of pakket tot 10 kg; op 
de dag van verzenden ontvangt u al een mail met de mededeling dat u de leve-
ring de volgende dag in huis hebt. 

De verpakking van de transfers is in luchtdichte, hersluitbare zakjes met een 
pers-/leverinstructie erop; hierin kunt u de transfers ook gegarandeerd twee 
jaar bewaren. In de after-sales fase kunnen wij u ondersteunen in het aan-
brengen van de logo’s op de kleding; daarvoor hanteren wij vaste tarieven 
bij incidentele orders. Of kunnen wij prijs-/leverafspraken maken bij vaker 
voorkomende perswerkzaamheden. Hierdoor bent u in staat pieken in uw 
leveringen op te vangen of heel snel een order uit te leveren, omdat wij direct 
na productie de transfers kunnen aanbrengen en kunnen versturen. Ook hier 
zijn wij – in overleg met u – zeer fl exibel.

In deze prijslijst zijn de allround zeefdruktransfers beschreven, kijkt u ook 
eens in onze digitale transfers-prijslijst voor alle andere mogelijkheden en 
technieken op de pagina’s 8 t/m 11!
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– Printfl ex

– Snijfl ex [refl ecterend]

– Sublimatiebadges

– Sublimatietransfers

– Borduurbadges

– Geweven badges

– Nummers
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Printfl ex

Alle afbeeldingen zijn in full colour te produceren en vanaf 1 stuk leverbaar; zij zijn ook 
met een anti-bleeduitvoering tegen eventueel doorbloeden op gesublimeerde kleding 
te bestellen. De levensduur is 40-50 wasbeurten bij 40 °C, hierna treedt langzaam 
vervaging op in de kleuren van de transfer. Let op: de kleuren kunnen bij digitale print 
slechts een benadering van de werkelijkheid zijn; hieraan kunt u geen rechten ontlenen, 
ook niet als u PMS-kleuren hebt aangegeven! Toepassingen printfl ex: vooral bij kleine 
aantallen onder de 25 stuks, omdat zeefdruk-transfers vanaf 25 stuks te bestellen zijn. 
Ook bij grotere aantallen promotie- of sportkleding, waar de prijs van belang is, zeef-
druktransfers kostbaarder kunnen zijn en levensduur minder belangrijk is. Bovendien 
ook bij zeer snelle leveringen binnen enkele dagen en waar de toepassing geen enorm 
lange levensduur vereist. Aandachtspunt: minder gedetailleerd te bedrukken invergelij-
king met zeefdruktransfers.

Snijfl ex

Snijfl ex is vergelijkbaar met printfl ex, echter alleen uitvoerbaar in vaste kleuren folie, 
eventueel ook met een anti-bleeduitvoering tegen mogelijk doorbloeden op gesubli-
meerde kleding; zo nodig in een extra fl exibele uitvoering. Snijfl ex refl ecterend is er 
slechts in één uitvoering; toepassingen van snijfl ex bij tekstbedrukkingen of in geval 
het slechts enkele bedrukkingen betreft. De folie is gegarandeerd kleurvast.

Sublimatietransfers (papier)

Alle afbeeldingen zijn in full colour te produceren en vanaf 5 stuks leverbaar. Let op: 
de kleuren kunnen bij digitale print slechts een benadering van de werkelijkheid zijn; 
hieraan kunt u geen rechten ontlenen, ook niet als u PMS-kleuren hebt aangegeven! 
Toepassing is mogelijk op alle polyester kleding in een lichte kleurstelling (meestal 
wit). Zeer geschikt voor toepassing in de sport, waar men geen opdruk wil maar een 
gesublimeerde oplossing.

Sublimatiebadges

Alle afbeeldingen in full colour te produceren en vanaf 5 stuks leverbaar; zij zijn goed 
bestand tegen gesublimeerde kleding. Deze textielmateriaalbadges zijn wasbaar, zelfs 
tot boven de 60 °C. Toepassing sublimatiebadges vooral bij kleine aantallen onder de 
25 stuks, omdat zeefdruktransfers pas vanaf 25 stuks te bestellen zijn en daar waar 
wasbaarheid en levensduur van belang zijn. Deze kunnen dus op elk type sport- of be-
drijfskleding toegepast worden! Ook in grotere aantallen aantrekkelijk, als er veel kleu-
ren in een logo zitten en dit daardoor bij zeefdruktransfers wat kostbaarder wordt. Let 
op: de kleuren kunnen bij sublimatieprint slechts een benadering van de werkelijkheid 
zijn; hieraan kunt u geen rechten ontlenen, ook niet als u PMS-kleuren hebt aangegeven! 

Aandachtspunt is ook dat dit complete emblemen uit één stuk moeten zijn, dus geen 
losse teksten etcetera.

In onze zeefdruktransfers-prijslijst vindt u alles over onze aanpak en de uitvoe-
ring van uw orders. Hieronder een paar specifi eke punten met betrekking tot de 
digitale transfers. Wij gebruiken alle mogelijke technieken om digitale transfers 
voor u te maken en snel te leveren. Voor elk bedrukkingsvraagstuk hebben wij 
een oplossing! De leverdatum bedraagt nooit meer dan 5 werkdagen gerekend 
vanaf de dag van uw goedkeuring op de drukproef; u kunt met ons te allen tijde 
overleggen over de leverdatum.
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Klachtenafhandeling

Geen bedrijf, product of mens kan 100% foutloos zijn of foutloos werken. 
Mocht er onverhoopt een klacht zijn, dan wordt deze klacht door ons uiterst 
serieus genomen. Uitgangspunt is om tot een optimale oplossing te komen, 
zodat u en uw klant weer tevreden zijn. Wij kijken in ons onderzoek verder 
dan onze directe aansprakelijkheid. Wij stellen de oplossing centraal!

Ook in deze situatie staan wij naast u als betrouwbare en loyale leverancier, 
op wie u altijd een beroep kunt doen, ook als het moeilijk en lastig is. U en 
wij kunnen juist door een krachtige aanpak onze meerwaarde aan onze klant 
bewijzen!

Wij zijn altijd bereikbaar tussen 08:00 en 17:00 uur, van maandag t/m vrij-
dag. Wij sluiten nooit tijdens vakantieperiodes, uitgezonderd offi ciële feestdagen!



Hoofdvestiging Emmen
Marco Polostraat 6

7825 VM Emmen

T (0591) 644846

Vestiging De Wijk
Dorpsstraat 101

7957 AT De Wijk

T (0522) 443276

E   info@speer.nl

I    www.speer.nl


