
Wat doet BladNL?
Wij verzorgen het drukken en verzenden 
van uw ledenblad, clubblad of wijkkrant. 
Daarnaast bieden we ondersteuning 
met bijvoorbeeld online tools en een 
telefonische helpdesk.

Waarom kiest u voor BladNL?
Wilt u de laagste kosten, goede service en 
een heel mooi blad? BladNL is dé specialist 
met ruime ervaring en alle producti e in 
eigen huis. We werken landelijk voor heel 
veel organisati es. Vanwege onze effi  ciëncy- 
en schaalvoordelen kunt u profi teren van 
uitgebreide service en de lage prijs. 

Meer informatie op de achterkant 

www.bladnl.nl
030-2416975 / info@bladnl.nl



Laagste Prijs Garantie
BladNL heeft  een uiterst effi  ciënte producti e. Heeft  u elders een 
lage prijs? Dan halen wij daar 20% van af zodat u fl ink op de 
kosten bespaart. Zie voor de voorwaarden onze website. 

Maak online of met een eigen programma
Uw blad samenstellen en de lay-out maken, is gemakkelijk in onze 
online Portal. Alle redacti eleden kunnen tegelijk en vanaf iedere 
plek aan het blad werken. U kunt ook een eigen programma 
gebruiken en PDF bestanden aanleveren. Deze hoeft  u niet 
ingewikkeld te uploaden: eenvoudig doorsturen is voldoende. 

Adresseren, insealen en verzenden
Wilt u dat de bladen naar de leden thuis gestuurd worden? Wij 
kunnen de exemplaren adresseren, insealen en versturen. Zo 
vallen ze goed beschermd bij uw leden op de deurmat. 

Online bladerbare versie
Naast de papieren uitgave krijgt u desgewenst een grati s online 
bladerbare versie. Deze kunt u met onze plugin automati sch op 
uw website laten verschijnen. U heeft  er dus geen omkijken naar.

Ideaal magazine formaat
BladNL heeft  lang gezocht naar de ideale maat voor een mooi 
blad. De kantoorstandaard A4 is eigenlijk te groot. Daarom 
gebruiken we een iets kleiner handzamer formaat. Klanten 
rapporteren keer op keer positi eve reacti es van lezers.

www.bladnl.nl
Specifi eke wensen? Bel of mail ons:
030-2416975 / info@bladnl.nl 

Postadres: Postbus 1286 - 3600 BG Maarssen Bezoekadres: Uraniumweg 21 - 3542 AK Utrecht

BladNL heeft  zowel off setdrukpersen als digitale printers en verzorgt alle producti e in eigen huis.


