Wat er nodig is om een prijsopgave te vragen:
- een ontwerp, of als een bestaand insigne gereproduceerd moet worden: het oorspronkelijke insigne
- de aanduiding van de kleuren, de ondergrond en de afwerkrand
- de maat en/of vorm, met vermelding van de gewenste maat
- het aantal
- het type insigne: geborduurd, volgeborduurd, geweven aan de rol of los en afgewerkt

INSIGNE OF SPELDJE BESTELLEN
MOEILIJK EN DUUR?
WELNEE !

SPELDJES
Speldjes kunnen worden uitgevoerd in metaal ( brons- zilver of goudkleurig) of
geëmailleerd in kleur. Voor het maken van een speldje is een goed ontwerp nodig.
Een ruwe schets is niet voldoende. Ontwerpen bij voorkeur aanleveren als CDR, PDF of
EPS bestand. Maak met name de letters van de eventuele tekst niet te klein.
In principe is ieder gewenst model mogelijk. Levertijd is 4 - 6 weken, minimum aantal
is 100 stuks.

Dit foldertje is bedoeld om een idee te geven wat er mogelijk is op dit gebied, wat er
precies te bestellen is, waarmee rekening gehouden moet worden en niet onbelangrijk:
wat kost zoiets.
Wat in ieder geval niet in deze folder te vinden is, is een prijslijst.
Voor ieder te maken insigne of speldje wordt namelijk altijd een aparte prijsopgave
gemaakt.

Bij het vragen van een prijsopgave zijn de volgende gegevens nodig:
- een duidelijk ontwerp, indien van toepassing in kleur
- de maat
- uitvoering: » metaal brons-, zilver-, of goudkleurig of
» geëmailleerd: welke kleuren, wel/niet afgewerkt met een kleurloze beschermlaag
- type bevestiging: steekspeld, vlinderclip of sluitspeld.

INSIGNES
Er zijn verschillende soorten insignes:

GARANTIE
Van de bij mij bestelde insignes of speldjes worden er nooit meer besteld, dan de
opdrachtgever heeft gevraagd, er wordt ook niet aan anderen dan de opdrachtgever
geleverd.
Wel is de fabrikant gerechtigd 5% meer of minder af te leveren, de bestelde goederen worden met dezelfde marge door geleverd aan de opdrachtgever, minus 1 exemplaar voor het archief.
INFORMATIE:
Nadere informatie over ontwerpen, bestelwijze etc. bij:

WOMBAT
ADA J. SMITS-CIGGAAR
JAN v. RUUSBROECLAAN 6
WWW.WOMBATWORKS.NL
2343 JL OEGSTGEEST
tel: 071 5170016
Ook hèt adres voor dasringen, leerbewerken, workshops etc.
20.05.2014

a. geborduurd
Dit type wordt machinaal geborduurd in allerlei kleuren op een witte of gekleurde
ondergrond. Het insigne wordt afgewerkt met de zogenaamde omboording of
overlockrand.
Kenmerk van een geborduurd insigne is dat de afbeelding voelbaar boven op de
ondergrond ligt.
Minimum aantal: 100 stuks

b. volgeborduurd
Dit is een zelfde type insigne als hierboven met één verschil: het gehele insigne is
geborduurd.
Ook voor dit type is het minimum aantal 100 stuks

c. geweven
Bij dit type insigne wordt het ontwerp ìn het insigne geweven. De afbeelding is dus
niet voelbaar. Bovendien zijn er door het procedé fijnere details mogelijk.
Een dergelijk insigne is als een lang lint op een rol leverbaar of als los insigne waarbij
ieder insigne voorzien is van een verstevigde rug en afgewerkt met een omboording of
overlockrand.
Door het aantal te bestellen insignes - op de rol of los - is dit type vaak goedkoop
vanaf 300 stuks, maar de prijs wordt pas echt interessant als er 1000 stuks of meer
besteld worden.

Ontwerp
Op een insigne moet van een redelijke afstand de afbeelding te onderscheiden zijn.
Vermijd daarom te veel details of overvloedig kleurgebruik, het doet vaak afbreuk aan
het insigne. Dit geldt vooral voor een geborduurd insigne, bij een geweven insigne is
iets meer mogelijk. Ontwerpen bij voorkeur aanleveren als CDR, PDF of EPS bestand.
Als er niemand is die een professioneel ontwerp kan maken, is dat geen probleem.
Ook van een ruwe schets kan een goed insigne gemaakt worden,
Tekst
Gebruik nooit teveel tekst op een insigne. Gebruik precies zoveel om de boodschap te
laten overkomen: probeer kernachtig te zijn.
Bij een geborduurd insigne moet er rekening gehouden worden met een minimale
letterhoogte van 5 mm en in bepaalde gevallen zelfs 7 mm.
Een insigne heeft relatief een klein oppervlak, gebruik daarom bij voorkeur alleen
hoofdletters. Gebruik van hoofd- en kleine letters staat vaak rommelig.
Bij een geweven insigne kan de letterhoogte kleiner dan 5 mm. zijn.
Insignemodel
In principe is ieder model mogelijk: rond, vierkant, rechthoekig, achtkantig, schildvormig tot zelfs insignes in contour zoals bijvoorbeeld een kikker of een vis.
De maat wordt vastgesteld aan de hand van de buitenste punten.
De maat
Een insigne hoeft geen vaste maat te hebben, maar het is goed om te weten dat de
prijs verandert bij een bepaald aantal millimeters.
Voor vierkante en ronde insignes gelden de volgende maatgrenzen:
tot 50 mm, 50 - 64 mm, 65 - 75 mm, 76 - 86 mm en 87 - 100 mm.
Bedenk dat deze maten inclusief de omboording of overlockrand zijn. Zo’n rand is
altijd 3 mm.
Voor rechthoekige, ovale of anders vormige insignes geldt: tel de breedte en hoogte
bij elkaar op en deel dat door twee. Bijvoorbeeld: 86 bij 64 mm, wordt dan 75 mm;
1 mm groter en het insigne valt in de hogere prijscategorie.
Kleuren
Het ontwerp moet in kleur aangeleverd worden. Liefst een ontwerp gemaakt op de
computer. Als dat niet mogelijk is: een zwart-wit tekening of schets die is ingekleurd
met kleurpotlood of viltstift, werkt ook prima.

Als een bepaalde kleurtint gewenst is, die anders is dan het kleurpotlood of de stift:
zoek dan een stukje papier, stof, of garen in de gewenste kleur en stuur dat met het
ontwerp mee.
Wie bekend is met de Pantone kleurenwaaiers, kan ook die nummers gebruiken onder
vermelding van welke Pantone waaier is gebruikt, zodat de gewenste kleur zo veel
mogelijk benaderd kan worden.
Zoals al eerder gezegd: Hoe meer kleuren, hoe duurder en drukker een insigne wordt.
Zijn er meer dan 6 kleuren nodig, houdt dan rekening met extra kosten. De kleuren
van ondergrond en afwerkrand worden door de fabrikant niet als kleur geteld.

De kosten
deze worden bepaald door het aantal insignes, het te borduren oppervlak, de kleuren,
de koers van buitenlandse valuta en de maat, een halve cm kleiner kan soms 35 cent
per insigne schelen!
De prijzen gelden per 100 stuks. Bij aantallen van 200 of 300 daalt de stuksprijs.
Het grootste prijs verschil zit tussen 100 en 200 insignes, daarna na iedere volgende
honderd tot 500 exemplaren en vervolgens bij aantallen van 1000 of meer. Voor een
bestelling van bijvoorbeeld 150 insignes, geldt de stuksprijs, zoals die is berekend
voor een bestelling van 100.
Levertijd
Bedenk ruim van te voren wanneer het insigne nodig is. Meestal is er een week of vier
levertijd; tegen de zomer loopt dat vaak op tot 5 à 7 weken. Tel daar nog bij op de
tijd die nodig is om een prijsopgave te vragen ( ± 3 dagen) en de tijd die nodig is om te
beslissen of er tot een bestelling wordt overgegaan.
In uitzonderingsgevallen kan de levertijd verkort worden, dit gaat in nauw overleg
met de fabrikant.
Prijsopgave
Het vragen van een prijsopgave verplicht tot niets en kost ook niets. Een dergelijke
opgave is 30 dagen geldig

