
Specificaties

• 120 g/m2 FsC gecertificeerd papier

• Buitenmaat A4: 210 x 297 mm

• Badgemaat: 97x148 mm

• Slimme perforaties: 1x eurosleuf, 2x perforatie gaatje ø 4 mm

• Eenvoudig te bedrukken met elke laserprinter

Hoe deze Butterfly badge te dragen:

• Lanyard 10x800 mm (1 of 2 bevestiging(en))

• Lanyard 20x900 mm (1 of 2 bevestiging(en))

• Magneet bevestiging

• Clip-Pin bevestiging

• Krokodilclip Speld

• Bretelclip Metaal

• Speld Bevestiging

Hoe deze Butterflybadge zelf op te maken?

• Download het sjabloon ‘Butterflybadge A6’ van onze website: 

www.creatormeetingsupport.nl/downloads of scan de QR code onderaan de 

pagina.

• Maak de badge op naar uw wensen.

• Merge uw gegevenslijst via Excel in het Word-Sjabloon.

Hoe deze Butterflybadge zelf te bedrukken?

• Leg uw blanco Butterflybadge vellen in uw laserprinter.

• Druk één badge af als proef om uw opmaak en afmetingen te controleren.

• Pas uw opmaak eventueel aan om de badges naar uw wens te drukken

• Als u tevreden bent met de badge, kunt u de resterende badges veilig afdrukken. 

PRIVACY BELEID

Bij Creator Meeting Support 
respecteren wij uw privacy rechten 
en geven wij om transparantie. Lees 
meer over onze cookies en privacy 
gevoelige data in ons privacy beleid 

op de website.

SAMPLE BELEID

Zou u onze voorraad producten 
willen uitproberen? Om u te helpen 

bij het maken van de juiste keuze 
sturen wij u graag een sample op. 
Vind meer over ons sample beleid 
op de website of neem telefonisch 

contact met ons op.

SMART RETURN POLICY

Als u producten uit de voorraad 
over heeft, die nog in de originele 

verpakking zijn verpakt, dan kunt u 
deze altijd terug sturen met het 

‘Smart Return Policy’. 
Bekijk onze website voor alle 

voorwaarden. 

Bezoek ons op LinkedIn Download de sjablonen

Nederland

Berkelse Poort 109-111

2651 JX Berkel en Rodenrijs

info@creatormeetingsupport.com 

België

Spaanshof 10

1850 Grimbergen

info@creatormeetingsupport.com 

Sinds 1987 de ONE STOP SHOP voor al uw meeting producten

Als u ondersteuning nodig heeft bezoek ons dan op www.creatormeetingsupport.nl of e-mail ons op info@creatormeetingsupport.com

Butterflybadge A6
Artikelnummer: 601006

Badgemaat: 97 x 148 mm

– Ref. 7101 / 710401

– Ref. 700501 / 710301

– Ref. 600804

– Ref. 600801

– Ref. 600807

– Ref. 600805

– Ref. 600802

http://www.creatormeetingsupport.nl/downloads

