
Ervaar het gemak 
van onze VlagService



Met de Drukmakers VlagService 
hangen je vlaggen er altijd netjes bij!

Rijd eens een rondje op een willekeurig bedrijventerrein 

en je zult het gelijk met ons eens zijn: meer dan de helft 

van alle vlaggen die je daar ziet wapperen, ziet er eigen-

lijk niet meer uit. De mooiste bedrijfspanden worden niet 

opgesierd maar juist “ontsierd” door meest verweerde 

en gerafelde vlaggen. En we weten hoe dat komt: vlaggen 

worden met de grootste zorg ontworpen, gemaakt en 

vervolgens opgehangen. Maar zodra de vlaggen enige tijd 

hangen worden ze vergeten, niet meer gezien en aan hun 

lot overgelaten. Terwijl ze weer en wind moeten doorstaan 

wat de vlaggen uiteindelijk zichtbaar geen goed doet.

“ Vlaggen  
zijn het  
visitekaartje 
van je bedrijf”

Jammer: want het idee was zo goed: verzorgde vlaggen zijn een visitekaartje  
en geven je bedrijfspand een mooie frisse uitstraling. Maar vlaggen die er als 
vodden bijhangen, ontsieren juist het pand. Zou het niet fijn zijn als je er zeker 
van kan zijn dat jouw vlaggen er altijd tiptop bijhangen? Bedrijven die dit 
wensen kunnen nu kiezen voor de VlagService van Drukmakers: twee keer  
per jaar worden je bestaande vlaggen door de specialisten van Drukmakers 
vervangen door nieuwe! Zonder zorgen, jouw vlaggen wapperen altijd in volle 
glorie aan of bij jouw pand.



Onze VlagService is scherp geprijsd 
Wat zit er in ons basisabonnement:

 Twee keer per jaar de levering én het ophangen van een nieuwe vlag of banier.

  Vlaggen met een maximaal formaat van 225x150cm of banieren  
met een maximaal formaat van 300x100cm. 

 Wisseling van de vlaggen in het voorjaar (april) en najaar (oktober).

  Levering op alle adressen in Amersfoort en omstreken, in een straal 
van 20km  (voor verder gelegen locaties prijs op aanvraag).

 Drukmakers houdt de banieren/vlaggen voor jou op voorraad. 

  Tijdens de vervanging worden de mast en onderdelen gelijk door ons 
geïnspecteerd: eventueel onderhoud kan zo tijdig ingepland worden 
(onderhoudswerkzaamheden altijd o.b.v. prijsopgave vooraf).

  Prijs: 1e mast per locatie € 12,50 p/maand. Elke volgende mast 
op dezelfde locatie, met dezelfde vlag € 7,50 p/maand.

Extra opties:
• XL banieren tot 400x150cm, meerprijs € 5,00 p/maand
• Vlaggen in zeefdruk (i.p.v. van full color), prijs op aanvraag 

De overeenkomst voor het vlaggenabonnement wordt aangegaan voor de periode van 
3 jaar; daarna volgt een voorstel voor verlenging. De vlaggen dienen vanaf de begane 
grond gewisseld te kunnen worden (bijv. d.m.v. een kantelvoet). 

Extra of ad-hoc werkzaamheden zijn niet inbegrepen in de abonnementsprijs. In voor-
komende gevallen sturen we altijd vooraf een prijsopgave voor akkoord. Alle genoemde 
prijzen zijn geldig tot 31-12-2023.



De voordelen van VlagService ervaren?  
Sluit je abonnement eenvoudig af via mail@drukmakers.nl

Drukmakers    Basicweg 15b Amersfoort    033 301 21 03    mail@drukmakers.nl    drukmakers.nl


