
De ontwerper van het Liedboek – Anton Sinke – heeft bij de coverontwerpen rekening gehouden met de
mogelijkheid om de basisedities of kinderedities van het liedboek te voorzien van een eigen bedrukking.
Deze wordt uitgevoerd in dezelfde belettering als de ondertitel van het Liedboek en zorgt zo een stijlvolle
uitvoering. Bedrukking is in zwart of wit, afhankelijk van de uitvoering. 
U bestelt uw boeken zelf via de boekhandel of bij BV Liedboek. De exemplaren die u wilt voorzien van een
gemeente-/schoolbedrukking stuurt u naar Studio Anton Sinke, Zeemanstraat 13, 2912 BK Nieuwerkerk a/d
IJssel. U ontvangt eerst een beletteringsvoorstel. Na goedkeuring hiervan worden de boeken bedrukt en ge-
retourneerd. Levertijd: 10 werkdagen na goedkeuring.

Prijzen bedrukking en maken werktekening (excl. prijs van het boek):
50 boeken    € 90,- (boek meer of minder: € 0,40)
100 boeken  € 110,- (boek meer of minder: € 0,40)
150 boeken  € 127,50 (boek meer of minder: € 0,35)
200 boeken  € 145,- (boek meer of minder: € 0,35)

Een gemixte order (dus gedeeltelijk zwart-bedrukking en gedeeltelijk wit-bedrukking maar wel met dezelfde
opdruk) € 20,- extra.
Een order met tekstwissels (bijv 1 gemeente met meerdere kerkgebouwen) € 45,- extra per wissel.
Prijzen excl. btw en excl. verzendkosten

Drukgegevens:
tekst bedrukking: .................................................................................................................................................................
(max 3 regels) .................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

wisselteksten: ...............................................................................................................................Aantal:....................
...............................................................................................................................Aantal:....................
...............................................................................................................................Aantal:....................

Aantallen:
.................... ex. Standaard gemeentebundel blauw/groen (bedrukking wit)
.................... ex. Standaard gemeentebundel rood/geel (bedrukking zwart)
.................... ex. Gemeentebundel kinderen veelkleurig (bedrukking wit)
.................... ex. Gemeentebundel kinderen met tekening (bedrukking wit)

Opdrachtgever .................................................................................................................................................................

Adres .................................................................................................................................................................

Postcode/plaats .................................................................................................................................................................

Contactpersoon (voor goedkeuring)

Telefoon .................................................................................................................................................................

Email .................................................................................................................................................................

Voeg dit formulier bij de liedboeken die u wilt bedrukken en stuur ze naar 
Studio Anton Sinke, Zeemanstraat 13, 2012 BK Nieuwerkerk a/d IJssel, 
T: 0180-399012, E: sinke@box.nl, www.studioantonsinke.nl.

Een Liedboek met eigen opdruk
voor uw gemeente of school 
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