
Specificaties:

• FsC gecertificeerd papier

• Buitenmaat: A4, 210 x 297 mm of A6, 105 x 148 mm 

• Badgemaat: 55 x 90 mm, 10 badges per vel

• Badgemaat: 62 x 94 mm, 8 badges per vel

• Badgemaat: A6, 105 x 148 mm, 1 badge per vel

• Gemakkelijk te printen met iedere laserprinter

Gebruik van de textielbadge:

• Snel en makkelijk te gebruiken op kleding 

• Ideaal voor sport evenementen

• Opties om voorbedrukte badges te bestellen

• Gemakkelijk te verwijderen zonder lijmresten achter te laten

Hoe print ik de textielbadge?

• Download de gratis Word-template van onze site

• Kies uw eigen text, logo’s, design/beeld

• Plaats de vellen textilebadge in uw laserprinter

Tip: print eerst een test versie. 
Corrigeer indien nodig en ga verder met het printen.

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 template

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

Textielbadges
Artikelnummer: 55x90, 601101

62x94, 601102
105x148, 601103

Verpakt per: 10 vellen of los


