Bestelformulier
bedrijfsborden
De bedrijfsborden met de CRV-uitstraling worden
gemaakt door Piet Hoevenaars, Digital Printing in
Veldhoven. De borden zijn gemaakt van 10 mm
dik Vikupor-kunststofplaat, dit is licht materiaal dat
niet geel wordt of kromtrekt. De afmetingen zijn
140 x 100 cm. Op de letters, foto’s en het bord
wordt vijf jaar garantie gegeven bij normaal
buitengebruik.
U heeft de keuze uit zes verschillende (standaard)
borden, zie afbeeldingen op de volgende pagina.
Bij de eerste drie borden is het tevens mogelijk
om een extra regel onderaan de foto toe te
voegen, bijvoorbeeld uw adres. Indien u daar
geen gebruik van maakt wordt de foto groter
afgedrukt – zie de voorbeelden in de rechter
kolom.
Het is ook mogelijk om in plaats van de standaard
afbeelding een ‘eigen foto’ te gebruiken. Een
eigen foto moet 100% aangeleverd worden en
van voldoende kwaliteit zijn voor de vergroting
(minimaal 72dpi). Het moet een ‘liggende’ foto
zijn. Voor het scannen en eventueel vrijstaand
maken van een foto wordt een bedrag van € 30,aan meerkosten in rekening gebracht.
De borden kosten standaard € 150. De bedragen
zijn exclusief BTW en bezorgkosten en worden
rechtstreeks gefactureerd door Piet Hoevenaars.
Op de borden met de CRV-uitstraling geeft CRV
een bijdrage van € 50. Piet Hoevenaars mailt een
kopie van het gemaakte bord, plus het UBN en de
adresgegevens van de aanvrager naar CRV. Het
bedrag van € 50 wordt, na plaatsing van het bord
op het bedrijf, rechtstreeks met de veehouder
door CRV via de nota verrekend.
Het kan zijn dat de gemeente waar u woont
bezwaren maakt tegen het plaatsen van een bord.
U kunt hierover informatie inwinnen bij uw
gemeente. CRV is hierin geen partij en doet deze
aanbieding los van de gemeentelijke regelgeving.

Ja,

ik wil een bedrijfsbord bestellen met CRV
uitstraling en kies voor bord nr……

Ja,

ik wil een bedrijfsbord bestellen met CRV
uitstraling met een foto van een koe van
mijn eigen bedrijf. (Ik stuur zelf een foto op naar
Piet Hoevenaars, Veldhoven).
De volgende gegevens wil ik graag op het bord:
(Graag duidelijk en in blokletters invullen).
Bedrijfsnaam:……………………………………
Naam:……………………………………………
Wel/geen:
Straatnaam+nr…………………………………
Wel/geen:
Woonplaats……………………………………
Gegevens aanvrager:
Naam:…………………………………………
UBN………………..
Adres:……………………………………………
Postcode/Woonplaats:…………………………
Telefoonnummer:………………………………
Handtekening:……………………………
Datum:………………
E-mailadres:……………………………………

Dit formulier kunt u opsturen naar: Piet
Hoevenaars, De Run 6371, 5504 DM Veldhoven,
telefoonnummer: (040) 254 52 28 - faxnummer:
(040) 295 36 99
U kunt ook kijken of bestellen via de website:
www.piethoevenaars.nl.
Piet Hoevenaars mailt of faxt een voorbeeld
ter goedkeuring naar de aanvrager voordat
het bord wordt geprint.

Bord 1

Bord 5

Bord 2

Bord 6

Bord 3

Bord 7

Bord 4

Bord 8

Bovenstaande borden kunnen geleverd worden
met of zonder een persoonlijke regel waarin
bijvoorbeeld het adres wordt vermeld.

Bij bovenstaande borden is het niet mogelijk
om een tweede regel toe te voegen.

