
COVID-19
Communicatie voor uw zaak en het welzijn van uw personeel en klanten.

Beste klant,

De voobije maanden zijn een keerpunt geworden in hoe we het leven tegemoed gaan. 
Op korte tijd is er heel wat verandert en dat heeft gevolgen voor de manier 

waarop we met onze klanten, vrienden, werknemers, collega’s,... overweg zullen moeten gaan
nu en in de toekomst. 

Om ervoor te zorgen dat iedereen zich aan de richtlijnen houd die voor uw zaak van toepassing zijn,
is communicatie nodig. Hier hebben wij bij Creartive de voorbije weken ons aardige best voor gedaan.

DIt om een zo groot mogelijk aanbod te kunnen aanbieden. Als grafisch ontwerper en fotograaf
denk ik dat niet iedere zaak een gigantisch grote fluo sticker op zijn raam wenst te plakken om duidelijk te maken dat

het houden van afstand in ieders belang is. 
We zijn dan ook dagelijks nog bezig met het toevoegen van nieuwe ontwerpen en ook meer discrete. 

Toch met eenzelfde boodschap.

In onze catalogus kan u alles terugvinden. 

Het doorgeven van uw bestelling kan per mail op info@creartive.be

Wij hebben voldoende aan het bestelnummer, het aantal stuks en het formaat dat u wenst. 
Graag met vermelding of deze al dan niet moeten worden geplaatst door ons. 

In het geval van plaatsing contacteren wij u terug voor het maken van een afspraak. 

Zodra u bestelling is geplaatst zal u per mail de factuur ter betaling ontvangen. 

Indien u vragen hebt twijfel dan niet om contact met ons op te nemen. 

Dit kan telefonisch op +32 477 346194
Per mail op info@creartive.be

of via onze sociale media

Alvast onze dank.
 



Communicatie op vloeren, tegels, laminaat, epoxybeton,...

VLOERSTICKERS

Vloerstickers zijn geschikt voor tijdelijk 
binnengebruik. Met voorkeur aan te brengen op een 
vrij effen en gladde ondergrond. We bevelen ze niet 
aan op ruwe en gestructureerde ondergronden zoals 
ruw beton. Eventueel folie voor bestrating buiten 
kan op aanvraag. 
Het is ook mogelijk om tekst aan te passen of kleur. 
Hiervoor vragen we u contact op te nemen met ons.  

  Prijs: diameter 

  30cm: 8,75€
  40cm: 12,90€
 
  Plaatsing: 45€/u
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STOP
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#VLRO001 #VLRO002 #VLGE001 #VLGE002

#VLRO003 #VLRO004 #VLGE003 #VLGE004

#VLRO005 #VLRO006 #VLGE005 #VLGE006

Vergeet bij uw bestelling het gewenste formaat en het aantal niet te vermelden aub. 
Leveringskost (BE) 8,95€
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Communicatie op schuifdeuren, vitrines, ramen, wanden,...

RAAM/WAND/DEUR

De raam/wand/deur stickers zijn geschikt voor binnengebruik . Met voorkeur aan 
te brengen op een vrij effen en gladde ondergrond. We bevelen ze niet aan op ruwe 
en gestructureerde ondergronden zoals ruwe muren. Indien voor buitengebruik 
contacteer ons dan even aub. 
Ook is het mogelijk om tekst aan te passen of kleur. 
  

Prijs: diameter 

10cm: 9,75€  (Set bevat 3 dezelfde stickers)
20cm: 14,90€  (Set bevat 3 dezelfde stickers)
30cm: 21,50€  (Set bevat 3 dezelfde stickers)

 
Plaatsing: 45€/u

HOUD VOLDOENDE
AFSTAND AUB

HOUD VOLDOENDE
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5
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5
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1,5M

#RAWA012 #RAWA013 #RAWA014

Prijs: formaat

10x7cm:  9,75€  
15x10,5cm:  14,90€  
20x14cm:  21,50€ 
 
Plaatsing: 45€/u

Prijs: formaat

10x8,5cm:  10,75€  
15x13cm:  15,90€  
20x17cm:  22,50€ 
 
Plaatsing: 45€/u

Communicatie die op een directe manier de boodschap overbrengt

PICTOGRAMMEN

Prijs: diameter 

10cm: 9,75€  (Set bevat 3 dezelfde stickers) 
20cm: 14,90€  (Set bevat 3 dezelfde stickers) 
30cm: 21,50€  (Set bevat 3 dezelfde stickers)



HOUD VOLDOENDE
AFSTAND AUB

1,5M

#RAWA015 #RAWA016

1,5M AFSTAND
HOUDEN

AFSTAND
HOUDEN1,5M

#RAWA017 #RAWA018

#RAWA019 #RAWA020

Prijs: formaat

10x6cm:  9,55€  
15x9cm:  13,90€  
20x12cm:  20,50€ 
 
Plaatsing: 45€/u

Prijs: formaat

10x10cm:  11,75€  
15x15cm:  16,50€  
20x20cm:  23,20€ 
 
Plaatsing: 45€/u

Prijs: formaat

10x5,5cm:  9,45€  
15x8cm:  12,50€  
20x11cm:  19,50€ 
 
Plaatsing: 45€/u

Vergeet bij uw bestelling het gewenste formaat en het aantal niet te vermelden aub. 
Leveringskost (BE) 8,95€



GELIEVE ZOVEEL
MOGELIJK MET
BANKCONTACT
TE BETALEN

BEDANKT!

GELIEVE ZOVEEL
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TE BETALEN
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MOGELIJK MET
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Duidelijke communicatie voor stoepborden of naar wens op te hangen

POSTERS & AFFICHES

Prijs: formaat

Onze zelfklevende posters zijn prima geschikt voor een kortlopende actie of communicatie. Ze zijn meerdere keren te plakken en te verplaatsen.
We kunnen deze ook leveren zonder lijmlaag, geschikt voor lichtbak of andere mogelijkheden. Contacteer ons voor andere mogelijke 
afdrukmaterialen. 

A4:  11,95€   
A3:  14,90€   
B1:  21,70€  

#POAF001 #POAF002 #POAF003

#POAF004 #POAF005 #POAF006



NEEM
VOLDOENDE
AFSTAND VAN
ELKAAR
1,5 METER

NEEM
VOLDOENDE
AFSTAND VAN
ELKAAR
1,5 METER

#POAF007 #POAF008

GELIEVE AFSTAND TE HOUDEN 
BIJ HET WINKELEN

#POAF009

#POAF010



Beste klant,

Onze ontwerpen kunnen naar wens worden aangepast. Dit houd in dat tekst, kleur, formaat en afdrukmateriaal volgens 
wens en volgens de mogelijkheden kunnen worden aangeleverd. Zo kunnen wij uw logo plaatsen indien dit aangeleverd 
word in een vectorieel bestand. Op die manier kunnen wij een kwalititatief degelijk ontwerp aan u afleveren. Indien u 

wenst uit te gaan van een geheel nieuw ontwerp contacteer ons om uw wensen te bespreken. De opmaak van het ontwerp 
45€/u.

Vergeet uw bestelnummer, formaat en aantal niet door te geven in uw bestelling. 
Ook eventuele aanpassingen aub.

Al onze afleveringen kunnen naar wens zelf geplaatst worden. Wij raden bij het plakken van stickers steeds aan om het 
oppervlak eerst proper te maken met ontsmettingsmiddel of een ontvetter. Dit voor het beste resultaat. Met een spatel 

kan u de eventuele blaasjes onder de sticker weghalen. 

Plaatsingen worden op voorhand besproken. Wij ontvangen na afspraak graag het juiste adres per mail. 

U ontvangt van ons de factuur van uw bestelling per mail zodra u bestelling in behandeling is gegaan. Leveringen kunnen 
mogelijks 1 tot 2 dagen langer duren dan gewoonlijk. Dit heeft te maken met de vertragingen die de pakketleveranciers in 

deze periode hebben opgelopen. Leveringskosten bedragen 8,95€ voor België. 

Voor alle info kan u ons bereiken op info@creartive.be
telefonisch op +32 477 346194


