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digitale grafische dienstverlening voor print- en zetwerk

grafisch bezig van vader op zoon sinds 1912

Drukwerk in offset, zeefdruk, boekdruk, of digitaal gedrukt . . .
Bert Print & Zet verzorgt alle denkbare soorten drukwerk, 
toegespitst op de behoeften van de klant.
In meer dan 100 jaar is er een gedegen en unieke
knowhow opgebouwd op het gebied van druktechniek, 
drukwerkverzorging en de eisen die worden gesteld aan 
de voorbereiding en de afwerking van drukwerk.

De meest gangbare druktechnieken kennen voor ons 
geen geheimen, waardoor we u al in een vroeg stadium 
kunnen helpen bij het maken van de meest geschikte en 
de meest prijsbewuste keuze van de juiste druktechniek.
Het uitgangspunt daarbij is het leveren van drukwerk tegen 

een voor de klant acceptabele prijs en een bij die prijs 
behorende kwaliteit. Drukwerk voor elke beurs in feite.
Ook voor op FSC gecertificeerd papier en milieuvriendelijk 
vervaardigd drukwerk zijn wij de geschikte partner.

Kunt u elders goedkoper terecht? 
Vast wel, er zijn altijd aanbieders van drukwerk die een 
(ogenschijnlijk) lagere prijs aanbieden. Maar goedkoop 
is hier ook vaak duurkoop. Wij zetten in op gedegen 
uitgevoerde opdrachten die niet eenmalig, maar 
voortdurend een hoog prijs/kwaliteitsniveau halen. 

Omdat wij goede prijsafspraken hebben met onze 
leveranciers zijn wij meestal in staat u tegen een lagere 
prijs te leveren dan wanneer u zelf de drukwerkopdracht 
bij een drukkerij onder zou brengen. Als het echt niet 
veel mag kosten kan uw opdracht in combinatie worden 
gedrukt met andere opdrachten, dat beperkt de keuzes 
voor papier, uitvoering en levertijd, maar is ook het laagst 
in prijs. Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden.

Voor uw vragen, offertes en aanleverspecificaties 
bel of mail naar

Grafische opmaak en vormgeving, ook in 3D

Alle printopdrachten in klein- en grootformaat,
op alles waarop geprint kan worden

Fotografische afbeeldingen printen van 
digitale camera, negatief of dia 

Digitaal drukwerk

3D tekeningen maken en bewerken
3D printen van objecten

Objectfotografie, ook scannen en bewerken
van beeldmateriaal voor grafische toepassingen

Bestandsconversie van aangeleverde bestanden
of aanpassen voor gebruik in druk of print
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