Groepsaankoop juni 2015
Enkele regels: neem deze goed door!
 Een bestelling wordt geplaatst tegen ten laatste 30 juni 2015 via deze link:
 Zorg dat je er deze gegevens bij neemt om in te vullen:
Trekkersgroep
Contactpersoon
Facturatieadres
Ondernemingsnummer BTW:
Levering in je dichtstbijzijnde Oxfam Wereldwinkel of zelf afhalen bij Oxfam Wereldwinkels, Ververijstraat 17, 9000 GENT
 Hou rekening met …
-

-

-

In deze groepsaankoop is het niet gegarandeerd dat alle producten effectief besteld worden. Veel hangt af van de vraag. Indien er voor één
product niet genoeg vraag is, kan dit niet aangekocht worden.
De prijzen van de producten kunnen wijzigen indien er minder of meer van dit product werd besteld dan het minimum aantal aangegeven in
de lijst hieronder. Wij houden jullie op de hoogte van veranderingen in prijs, aankoop, …
Deze prijzen zijn geldig tot 1 juli 2015 en onder voorbehoud van materiaalwijzigingen, stockproblemen of onverwachte prijsstijgingen. De
prijzen zijn exclusief btw en transport. Transport bedraagt 5 EUR per colli. Het aantal colli’s hangt af van de materialen die je bestelt. Een roll up
banner is een extra colli. Overige materialen proberen we in één colli te steken.
De levering gebeurt bij de dichtstbij zijnde Oxfam Wereldwinkel. Jullie geven zelf aan waar jullie dit liefst willen in het invulformulier via
bovenstaande link.
De levering van de materialen wordt voorzien eind september. Waarom? 1 juli sluiten we de groepsaankoop af en bestellen we de producten.
Voor sommige producten geldt een drukperiode van 2 weken, anderen vragen 6 weken. De vakantieperiode valt midden in de bestelperiode.
Eenmaal alle materialen geleverd zijn bij ons, verpakken we ze en zorgen we voor de levering via Oxfam Wereldwinkels.
Wij voorzien zowel materialen van de nieuwe campagne als algemene materialen die je steeds kan gebruiken. Dit is dus een groepsaankoop
voor zowel FairTradeGemeenten als gemeenten op weg naar de titel.
Alle materialen zijn zo ecologisch / duurzaam mogelijk aangemaakt. Daardoor kan de prijs soms wat hoger zijn dan verwacht.

Productdetails (alle prijzen in deze lijst zijn exclusief BTW)
Omschrijving

Pin
FairTradeAmbassadeur

Details

25 x 12 x 0,7 mm

prijs per stuk

0,85€

Minimum
aantal
stuks
1000

0,41 €

5000

0,36 €

7000

10 / zakje
Metalen pin met
epoxy
laag
en
vlindersluiting
achteraan

Potlood FairTradeFan

Potlood met gom
uit gerecycleerd
krantenpapier

Afbeelding product

Keukenschort
FairTradeFan

Flyer FairTradeFan

60 x 84 cm

20,50 €

50

Keukenschort met
verstelbare
halsband, 100%
Fairtrade katoen,
met voorzak, zwart

18,10 €

100

A6

0,105 €

500

Gerecycleerd
papier, 300gr

Sticker FairTradeStraat

50 cm b x 15 cm h
Muurstickers, vinyl
wit gloss laminaat
buitengebruik

2,75 €

50

Raambordje
Fairtrade in Huis

20 x 20 cm

Gerecycleerd
papier 130 gram
(affiche), in kleur,
UV resistent
Sticker voor raam,
in kleur,
verwijderbaar
gedurende zes
maanden (daarna
verwijderbaar met
haardroger)

0,15 €

500

1,70 €

500

Affiche ‘Word
FairTradeFan’

A2, gerecycleerd
papier 130 gram
in kleur bedrukt

0,95 €

100

Affiche ‘Word
FairTradeFan’

A3, gerecycleerd
papier 130 gr
in kleur bedrukt

0,75 €

Roll up banner
FairTradeFan

85 cm b x 200 cm h

97,5€

510gr frontlit
zeildoek met
Economy standaard
casette uitvoering
incl. draagtas

100

1

Massafolder Fair Trade

Gerecycleerd
papier, 3 luik, 300
gram
Open: 442 mm b
x148 mm h
gesloten: 148x148
mm

0,41 €

500

Ballonnen
FairTradeGemeente

25 stuks/zakje
doorsnede 35 cm,
100% biologisch
afbreekbare latex
Wit met opdruk van
logo FTG, 1 zijde

6,50/ zakje van
25 stuks

40 zakjes van
25

4,10/zakje van
25 stuks

200 zakjes van
25

Grote sticker FairTradeGemeente

23x10 cm,
rechthoek, vinyl
wit, gloss laminaat,
buitengebruik

1,63 €

50

Kleine stickers - 'Ik meen
het'

5x2 cm

0,47 €

500 vellen

0,85 €

500

Velletje met 5
stickers glanzend

Wobbler voor winkels

Formaat 150 x 85
mm, in de vorm van
een pijl. Recto
bedrukt in kleur op
gerecycleerd papier
300gr+plastiek
wobblerstaafje (200
mm)

T-shirt FairTradeGemeente T-shirt, wit, 160
gram, 100%
organisch gekamde
katoen, biosfair en
Fairtrade label +
opdruk logo op de
borst

Winkelwagenjetons

Winkelwagenjeton
met houder als
sleutelhanger uit
witte gerecycleerde
kunststof (zitten wat
spikkels en
schakeringen in door
recyclage - nooit
effen wit)
(foto is rode versie)
+ opdruk logo op
muntje
Doorsnede muntje is
23 mm, sleutelhanger
is 49x35 mm

11,85 €

50

9,95 €

100

17,40 €/zakje
van 25

5000 (200
zakjes van
25)

Affichetentoonstelling
FairTradeGemeente

affiches A1
15,40 €
Set van 7
verschillende affiches
gerecycleerd papier
130gr

100

