
Standaardtarief dagdeel 17,50€           starttarief (verplicht) uur 40,00€           
Studententarief dagdeel 10,00€           starttarief (student) uur 20,00€           
Projecttarief dag 100,00€         maatwerk uur 40,00€           

maatwerk (student) uur 20,00€           
externe expert uur 45,00€           

Smeltoven uur 30,00€           gebruik per uur 7,50€             
Uitstookoven dagdeel 35,00€           

(student) 20,00€           
tellertik 0,25€             faciliteiten advies/begeleiding 40,00€           

keramiekoven dagdeel 25,00€           gebruik zelfstandig per uur 7,50€             
(student) 17,50€           
tellertik 0,25€             gebruik machine per uur 7,50€             

Gobi glasoven (260x130cm) dagdeel 35,00€           
(student) 20,00€           
tellertik 0,25€             gebruik machine per uur 7,50€             

maatwerk per uur 40,00€           gebruik machine per uur 7,50€             
gebruik machine zelfstandig per uur 7,50€             bandschuurmachinelassen

Prijslijst faciliteiten metaal (prijzen exclusief BTW)

polijsten

afkortzaag

deelname ondersteuning

straalcabine

patineren

ovens



Standaardtarief dagdeel 17,50€           starttarief (verplicht) uur 40,00€           
Studententarief dagdeel 10,00€           starttarief (student) uur 20,00€           
Projecttarief dag 100,00€         maatwerk uur 40,00€           

maatwerk (student) uur 20,00€           
externe expert uur 45,00€           

keramiekoven dagdeel 25,00€           gebruik uur 7,50€             
(student) 17,50€           
tellertik 0,25€             

Gobi glasoven (260x130cm) dagdeel 35,00€           
(student) 20,00€           
tellertik 0,25€             

Prijslijst faciliteiten glas (prijzen exclusief BTW)

deelname ondersteuning

ovens straalcabine

Slijpen



Standaardtarief dagdeel 17,50€           starttarief (verplicht) uur 40,00€           
Studententarief dagdeel 10,00€           starttarief (student) uur 20,00€           
Projecttarief dag 100,00€         maatwerk uur 40,00€           
Jaarkaart 400,00€         maatwerk (student) uur 20,00€           
Strippenkaart 20 dagdelen 125,00€         externe expert uur 45,00€           

Zeefdrukcyclus Klein zeef (43 x 53 cm) 9,00€              Steendrukcyclus Grote stenen (85 x 115 cm) 15,00€            
(+ 5% Normaal zeef (73 x 93 cm) 13,50€            Middelgrote stenen (45 x 55 cm) 10,00€            

Middel zeef (93 x 118 cm) 17,85€            Kleine stenen 5,00€              
Groot zeef (118 x 158 cm) 21,00€            
Extra groot zeef (145 x 212 cm) 31,50€            A4 met print 2,00€              

Sjablooncyclus Klein zeef (43 x 53 cm) 2,25€              
Normaal zeef (73 x 93 cm) 3,40€              
Middel zeef (93 x 118 cm) 4,50€              A2 5,00€             
Groot zeef (18 x 158 cm) 5,60€              
Extra groot zeef (145 x 212 cm) 6,70€              

Schoonmaakcyclus Klein zeef (43 x 53 cm) 3,95€              
Normaal zeef (73 x 93 cm) 5,00€              
Middel zeef (93 x 118 cm) 6,20€              
Groot zeef (118 x 158 cm) 6,25€              
Extra groot zeef (145 x 212 cm) 8,40€              

Borg zeefdrukraam vooraf te betalen 20,00€            

Epson

computer

zeefdruk litho

Prijslijst faciliteiten grafisch (prijzen exclusief BTW)

deelname ondersteuning


