
 
 

 
 
 
Goedendag, 
 
Hierbij ontvangt u meer informatie over het leveren van textiel en het borduren en/of bedrukken 
daarvan. 
 
Hertog Trading is een groothandel en levert o.a. textiel aan bedrijven, verenigingen, scholen en 
overheid. Wij borduren logo’s en teksten vanaf 8 stuks en bedrukken vanaf 12 stuks in gelijk 
ontwerp, kleur(en) en formaat. 
 
De borduurkaartkosten zijn per logo/ontwerp en per formaat € 45,00 tot 10.000 steken en € 55,00 
tot 25000 steken. Deze kosten zijn éénmalig. Bij herhaalopdrachten worden alleen de 
borduurstartkosten in rekening gebracht. Deze zijn € 9,50 
 
De startkosten voor een bedrukking per logo/ontwerp en per formaat zijn € 35,00.  Bij zeefdruk 
opdrachten zijn de standaard kosten voor het maken van de films en zeeframen op aanvraag en 
afhankelijk van het aantal kleuren en formaten. 
 
Indien er onverhoopt een borduring is mislukt is dat ons risico en bestellen we het item opnieuw bij 
onze eigen leverancier. Daarom borduren en bedrukken we alleen kleding in combinatie met de 
levering daarvan. 
 
Voor het maken van een borduurkaart programma en/of  het bedrukken van kleding ontvangen we 
graag uw logo of tekst(en). Deze dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen. 
 
Bij textieldruk opdrachten 
 
Volledig vector inclusief omtrekken !! Ook alle teksten in krommen. (Maximaal CS5) 
Letterhoogten minimaal 1 cm 
Lijnen minimaal 1,5 mm breed 
 
Bij borduur opdrachten 
 
Volledig vector inclusief omtrekken !! Ook alle teksten in krommen. (Maximaal CS5) 
Letterhoogten minimaal 0,8 cm 
Lijnen minimaal 1 mm breed 
 
!! Let op: Pixel gerelateerde programma’s zoals Photoshop en Paint schrijven niet weg als vector.  
Deze programma’s zijn niet geschikt ! Wij gebruiken zelf het programma Adobe illustrator CS5. 
 
Raadpleeg uw reclameburo indien bovenstaande informatie niet duidelijk is. Zij mogen ons altijd 
even bellen. Indien u geen geschikt vectorbestand kunt aanleveren kan onze studio deze maken. De 
kosten zijn op aanvraag.  
 



Op de voorpagina van onze website www.hertogtrading.nl vindt u de linkjes naar de digitale 
bladercatalogi. Indien er geen prijzen in een catalogus afgedrukt zijn kunt u deze altijd bij ons 
opvragen. 
 
U kunt textiel samples in diverse kleuren en maten bestellen om te beoordelen en passen maar deze 
kunnen niet retour gezonden worden. Deze dienen vooraf betaald te worden. U kunt bij ons met PIN 
betalen. 
 
Offertes worden uitsluitend schriftelijk aangeboden en de prijzen zijn altijd onder voorbehoud en 
exclusief btw/ transporten. De minimum order/bestelkosten zijn € 9,50 Bij een vervolgopdracht 
worden de order/bestelkosten van de eerste order gecrediteerd. 
 
Geen project is ons te groot. Hertog Trading heeft 20 jaar ervaring met het aanbieden en uitvoeren 
van kleine en grote projecten. Omdat we merk onafhankelijk in de markt staan zijn de aanbiedingen 
altijd zeer concurrerend. 
 
De showroom is na afspraak geopend.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Hertog Trading 
Kazemat 8  3905 NR  Veenendaal 
0318-554455 
 
 
Borduurstudio-Veenendaal is onderdeel van Hertog Trading. 
 
 
 
 
 
 

http://www.hertogtrading.nl/

