
Het concept voor print.vlaanderen geeft vorm aan de bepalingen van de raamovereenkomst 2016/HFB OPMB/32759.  
Het Facilitair Bedrijf treedt hierbij op als aankoopcentrale voor onder meer de Vlaamse overheid en de lokale besturen. 
Deze raamovereenkomst werd op 01/03/2021 gesloten onder referentie TPR/HM/2016_32759 en staat u toe om 
drukwerk te bestellen zonder een aparte overheidsopdracht te moeten voeren.

PRAKTISCH

Hoe bestellen?
 Neem rechtstreeks contact op met:

Natalie Bongaerts
016 619 171 
klantenbegeleiding@print.vlaanderen

Alexandra Dierick
016 618 377
klantenbegeleiding@print.vlaanderen

Daphné Tinck
016 618 370
klantenbegeleiding@print.vlaanderen

 Vertel wat je nodig hebt en tegen wanneer.  
Wens je advies? Natalie, Alexandra en Daphné 
hebben bakken ervaring. Ze denken met je mee 
voor het beste resultaat.

 Je ontvangt een offerte op maat.

 Na goedkeuring van de offerte,  
gaat print.vlaanderen voor jou aan de slag. 

 Je bestelling wordt geleverd, precies  
zoals afgesproken.

 0800 30 100   
 www.print.vlaanderen   

Wat kan je bestellen?  
Al je communicatiemateriaal! Brochures, visite- 
kaartjes, posters, uitnodigingen, magazines, 
mailings, briefpapier, e-newsletters, rapporten, 
advertenties, e-mailings, jaarverslagen, websites, 
transactionele mailings, vlaggen, beurswanden ...

En meer bepaald 

 Productie: al je drukwerk (digitaal en offset)  
en digitale communicatie, geproduceerd volgens  
de regels van de kunst

 Creatie en opmaak: creatieve studio met 14 vaste 
medewerkers (grafisch vormgevers, illustrator,  
copywriter, fotograaf/beeldbewerker)

 Pick&pack: opslag en verzending van je  
communicatiemateriaal + optimalisatie  
van je voorraad 

 Admin: het versturen van administratieve  
documenten, zoals belastingscohieren, loonfiches, 
boetes rechtstreeks of via de MAGDA documenten- 
dienst. 

 Voor deze laatste dienst contacteer je best 

Ezra Vanharen 
0492 777 175 
ezra.vanharen@print.vlaanderen

Help, ik heb een last minute wijziging!
Geen probleem. Neem meteen contact op  
met je contactpersoon bij print.vlaanderen.  
Die doet het nodige.

Als ik vandaag bestel, wanneer wordt  
mijn bestelling dan geleverd? 
Print.vlaanderen heeft een enorme capaciteit.  
De exacte productietijd hangt uiteraard af  
van je vraag. 

Meer weten?  
Met al je vragen kan je terecht bij Natalie,  
Alexandra, Daphné of Ezra.


