BESTELFORMULIER

Artsen

service

Vanaf heden hoeft u dit formulier niet meer uit te printen en te faxen.
Download dit formulier op uw computer, vul het digitaal in en druk op de verzendknop.

(indien het verzenden niet lukt: sla het op als pdf en stuur het via de mail terug. Faxen kan eventueel ook nog.)
RECEPTEN BLOKKEN
A6
art. 1600 - 8 blokken 75 vel
art. 1601 - 16 blokken 75 vel
LOSSE RECEPTEN
A6
art. 1602 - 1.000 vel
art. 1603 - 2.000 vel
art. 1604 - 5.000 vel
art. 1605 - 10.000 vel
VERZEKERINGS BRIEVEN
A6
art.1617 - 8 blokjes 75 vel
Los
art. 1618 - 1.000 vel
WAARNEEM BLOKKEN
A6
art. 1600 - 8 blokken 75 vel
art. 1601 - 16 blokken 75 vel
VERWIJSBRIEVEN
A5 liggend
art. 1610 - 4 blokken 75 vel
art. 1611 - 8 blokken 75 vel
art. 1612 - 4 blokken 150 vel
Zelfkopierend
art. 1613 - 4 blokken 50 sets
art. 1614 - 8 blokken 100 sets
Los
art. 1615 - 1.000 vel
NOTA’S A5 staand
art. 1619 - 4 blokken 75 vel
art. 1620 - 8 blokken 75 vel
Zelfkopiërend
art. 1621 - 8 blokken 50 sets
Los
art. 1622 - 500 vel
art. 1623 - 1.000 vel
BRIEFPAPIER
A5
art. 1626 - 8 blokken 75 vel
art. 1627 - 4 blokken 150 vel
Zelfkopiërend
art. 1628 - 4 blokken 100 sets
Los
art. 1629 - 1.000 vel

BRIEFPAPIER
A4
art. 2682 - 4 blokken 75 vel
art. 1624 - 8 blokken 75 vel
Los
art. 1625 - 1.000 vel
VERWIJSBRIEVEN
A4
art. 2683 - 4 blokken 75 vel
art. 2684 - 8 blokken 75 vel
Los
art. 2685 - 1.000 vel
ENVELOPPEN KABINET
(11 x 22 cm)
zonder venster (niet zelfklevend)
art.1637 - 1.000 stuks
met venster rechts (niet zelfklevend)
art.1638 - 1.000 stuks
met venster links (niet zelfklevend)
art.1639 - 1.000 stuks
met venster midden (niet zelfklevend)
art.1864 - 1.000 stuks
met venster midden (zelfklevend STRIPLOCK)
art. 2373 - 1.000 stuks
ENVELOPPEN KLEIN
(11,3 x 16,2 cm)
zonder venster (niet zelfklevend)
art.1632 - 1.000 stuks
art.1633 - 2.000 stuks
met venster (niet zelfklevend)
art.1635 - 1.000 stuks
AFSPRAKENKAARTJES
(7,5 x 10,5 cm)
art.1616 - 500 stuks eenzijdig
art.1699 - 500 stuks dubbelzijdig
VISITEKAARTJES
(5,5 x 8,5 cm)
art.1630 - 100 stuks
art.1642 - 500 stuks
Ik heb meer/ander drukwerk nodig,
neem contact met ons op svp.

Indien u nog niet eerder bij ons heeft besteld, graag een duidelijk voorbeeld mailen/faxen.
Naam:................................................................................................................................................
Praktijk:..............................................................................................................................................
Afleveradres:.......................................................................................................................................
Postcode:.......................................................... Plaats:.......................................................................
Telefoon:............................................................ Fax:..........................................................................
E-mailadres:........................................................................................................................................
Factuuradres:......................................................................................................................................
*Prijzen zijn excl. BTW en auteurscorrecties, tussentijdse wijzigingen voorbehouden.

Artsenservice is een activiteit van Brakkenstein
Brakkenstein BV
F 030-6868168
Hoogeind 11
E artsen@drukkerdandruk.nl
4143 LW Leerdam
W www.drukkerdandruk.nl

IBAN NL77RABO0119404214
BTW NL806928050B01
KvK 23071750

