
Prijslijst doop- huwelijk-, gelegenheidskaarsen
blad 1
Geldig vanaf  juni 2020, voorgaande prijslijsten zijn vervallen. Prijzen inkl. BTW
Paaskaarsen en huispaaskaarsen prijzen op aanvraag.

afm. kaars        prijs kaars met
lengte x breedte in cm. WaxClassic* / WaxDream**

* WaxClassic-collection is kaars met wasreliëf(s) en handgeschilderde tekst

** WaxDream-collection is serie kaarsen met modern wasreliëf en drukwerk

Handgedompelde kaarsen:
100 x 10 handgedompeld (taps toelopend) €. 102,00

60 x 10 handgedompeld (taps toelopend) €. 72,00

30 x 10 handgedompeld (taps toelopend) €. 45,95

40 x 8 handgedompeld (taps toelopend) €. 41,95

30 x 8 handgedompeld  (taps toelopend) €. 34,50

35 x 6 handgedompeld (taps toelopend) €. 30,50

Cilindrische kaarsen:
40 x 8 cilindrische kaars (recht, massieve kaars) €. 43,95

30 x 8 cilindrische kaars (recht, massieve kaars) €. 40,00

50 x 7 cilindrische kaars (recht, massieve kaars) €. 52,75

40 x 7 cilindrische kaars (recht, massieve kaars) €. 42,95

30 x 7 cilindrische kaars (recht, massieve kaars) €. 36,50

30 x 6 cilindrische kaars (recht, massieve kaars) €. 32,95

Stompkaarsen:
Stompkaars 20x8 ivoor (recht, geperste kaars) €. 18,95

Stompkaars 25x8 ivoor (recht, geperste kaars) €. 19,50

Stompkaars 20x10 ivoor of wit (recht, geperste kaars) €. 22,95

Stompkaars 30x10 ivoor of wit (recht, geperste kaars) €. 32,50

WaxImage-collection (full colour afbeelding) inkl. bewerken Photoshop         prijs op aanvraag



blad 2

Omschrijving artikel:                  Prijs:

WaxGifts met drukwerk staffelprijzen 1-6 st. €. 3,00

Idem 7-10 st. €. 2,55

Idem 11-49 st. €. 2,05

Idem 50-99 st. €. 1,75

Idem 100-150 st. €. 1,45

Idem 150 of meer €. 1,30

WaxMemory 
WaxMemory zonder tekstplaatje met ascontainer €. 31,95

WaxMemory met tekstplaatje en ascontainer €. 36,95

Refills per stuk, kleuren op aanvraag €. 0,75

Refills tray 20 stuks €. 13,00

Noveen (9 dagen) , 3- en 6 dagenkaarsen 3 dagen 6 dagen 9 dagen
zonder afbeelding 0,95€               2,10€              2,75€              

Idem volle doos (20 st.) 17,00€             38,00€            51,00€            

Noveen  met voorbedr. afbeelding nvt nvt 3,25€              

Noveen  eigen afb     1 stuks 10,95€             12,10€            13,00€            

idem                        2-6 stuks prijs per stuk: 8,45€               9,60€              10,20€            

idem                        7-19 stuks prijs per stuk: 5,45€               6,60€              7,20€              

idem                      20 stuks of meer prijs per stuk: 2,45€               3,60€              4,10€              

Verzendkosten 
PostNL pakket met track- en trace code Nederland €. 10,00
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