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Wij zijn op zoek naar kunstenaars die 
met en via ons hun werk willen uitgeven.

INTERESSANT VOOR 
KUNSTENAARS
AHB KUNST - ZEEFDRUKKERIJ 
heeft een ruime ervaring met het maken van 
zeefdrukken voor zowel kunstenaars als het 
bedrijfsleven.
Onze persoonlijke manier van werken komt de 
kwaliteit van uw en ons werk ten goede.

AMBACHTELIJK HANDWERK
AHB KUNST - ZEEFDRUKKERIJ 
drukt uitsluitend kunst in opdracht van 
kunstenaars, (kunst)instellingen, particulieren 
en bedrijven. 
U heeft dus te maken met kunst-drukkers en 
grafi ci die de kunstenaar volledig begrijpen en 
dezelfde taal spreken.
Ervaring, fl exibiliteit, exclusiviteit en 
vakmanschap staan daarbij voorop.
Alles is bij ons nog ambachtelijk en handwerk.

ONGEKENDE MOGELIJKHEDEN
AHB KUNST - ZEEFDRUKKERIJ 
biedt u vele mogelijkheden op het gebied van 
kunstzeefdrukken: van de selectie en advies 
van het kunstwerk tot en met de productie en 
afwerkwerkzaamheden van het kunstwerk 

zoals: snijden, inlijsten, intensieve begeleiding of 
zelfs de complete uitbesteding van uw opdracht. 
Wij kunnen digitaal of handmatig fi lms voor u 
maken. Veel is mogelijk! 
 
UNIEKE (RELATIE-) GESCHENKEN/
KUNSTKADO’S
AHB KUNST - ZEEFDRUKKERIJ 
denkt met u mee over een originele aanpak, 
zoals bijvoorbeeld een zeefdruk voor een 
speciale gelegenheid of een uniek kunstwerk 
gemaakt door een hedendaagse kunstenaar. 
Daarnaast kunt u ook denken aan de volgende 
mogelijkheden: het drukken van exclusieve 
grafi ek als relatiegeschenk, kunstkaarten, 
zeefdrukken van foto’s van gebouwen en 
plekken b.v. kerk, molen, etc; kunstkalenders, 
grafi ek op klokken en op horloges, sets van 
twee tot vier prenten desgewenst verpakt in een 
bedrukte map of doos etc.
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Ook mogelijk -
- Kortingsregelingen:
Profi teer van onze aantrekkelijke prijzen en 
kortingsregelingen tot 50%!! Ook een deel 
in kunst betalen is een optie. Vraag naar de 
voorwaarden.

- Eenheidsprijs:
Ook is er een mogelijkheid een eenheidsprijs 
af te spreken vanaf 3 zeefdrukken - 
vraag naar de voorwaarden.

- Extra kortingsvoorwaarde:
Indien u 1% van de gesigneerde zeefdruk 
van de oplage aan de drukkerij afstaat (deze 
worden dan eigendom van de drukkerij) krijgt u 
1% korting op het subtotaal (exclusief BTW).
Bovenstaande is mogelijk van 1% tot en met 
30% van de oplage (dit geeft een lagere stuks- 
prijs voor u per zeefdruk).

Omdat elk kunstwerk anders is, zijn onze 
prijzen op aanvraag.
Wij kunnen u een offerte toesturen na het 
zien van een afbeelding van het werk of het 
origineel.


