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COURSE DRESSING
60-61

GIFT SETS
34-41
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SCORECARD HOLDERS

18-19

GOLF TOWELS
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56
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54

TEES
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MINTS & DRINKS
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BALL STAMPERS

28-29
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46-48

GOLF GLOVES
44-45

BALL MARKERS
26-27

KEY CHAINS
67

HEAD COVERS
57

POLO SHIRT
50-51
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prijzen per stuk in € inclusief bedrukkingprijzen per stuk in € inclusief bedrukkingprijzen per stuk in € inclusief bedrukking

omschrijving 2-piece golfbal

kleur wit of geel

bedrukkingsformaat Ø 22 mm,  18 x 18 mm,  28 x 10 mm

verpakking per 12, 4 doosjes met 3 ballen

levertijd ca. 10-15 werkdagen na goedkeuring proef

omschrijving 2-piece golfbal

kleur wit

bedrukkingsformaat Ø 22 mm,  18 x 18 mm,  28 x 10 mm

verpakking per 12, 4 doosjes met 3 ballen

levertijd ca. 10-15 werkdagen na goedkeuring proef

omschrijving 2-piece golfbal 

kleur wit of geel 

bedrukkingsformaat Ø 22 mm,  18 x 18 mm,  28 x 10 mm

verpakking per 12, 4 doosjes met 3 ballen

levertijd ca. 10-15 werkdagen na goedkeuring proef

Titleist Tour SoftTitleist Velocity Titleist TruFeel

 aantal 1-5 kleuren

instelkosten per zijde
meerprijs voor een bedrukking tweede zijde

 aantal 1-5 kleuren

instelkosten per zijde
meerprijs voor een bedrukking tweede zijde

 aantal 1-5 kleuren

instelkosten per zijde
meerprijs voor een bedrukking tweede zijde

 144 3,45
 288 3,40
 576 3,35
 1.152 3,30
 1.728 3,25
 4.176 3,20

59,00
0,30

 144 2,85
 288 2,80
 576 2,75
 1.152 2,70
 1.728 2,65
 4.176 2,60

59,00
0,30

 144 2,55
 288 2,50
 576 2,45
 1.152 2,40
 1.728 2,35
 4.176 2,30
 

59,00
0,30
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prijzen per stuk in € inclusief bedrukkingprijzen per stuk in € inclusief bedrukkingprijzen per stuk in € inclusief bedrukking

omschrijving 4-piece golfbal

kleur wit of geel

bedrukkingsformaat Ø 22 mm,  18 x 18 mm,  28 x 10 mm

verpakking per 12, 4 doosjes met 3 ballen

levertijd ca. 10-15 werkdagen na goedkeuring proef

omschrijving 3-piece golfbal

kleur wit of geel

bedrukkingsformaat Ø 22 mm,  18 x 18 mm,  28 x 10 mm

verpakking per 12, 4 doosjes met 3 ballen

levertijd ca. 10-15 werkdagen na goedkeuring proef

omschrijving 3-piece golfbal

kleur wit

bedrukkingsformaat Ø 22 mm,  18 x 18 mm,  28 x 10 mm

verpakking per 12, 4 doosjes met 3 ballen

levertijd ca. 10-15 werkdagen na goedkeuring proef

Titleist Pro V1XTitleist Pro V1Titleist Tour Speed

 aantal 1-5 kleuren

instelkosten per zijde
meerprijs voor een bedrukking tweede zijde

 aantal 1-5 kleuren

instelkosten per zijde
meerprijs voor een bedrukking tweede zijde

 aantal 1-5 kleuren

instelkosten per zijde
meerprijs voor een bedrukking tweede zijde

 144 4,80
 288 4,75
 576 4,70
 1.152 4,65
 1.728 4,60
 4.176 4,55

59,00
0,30

 144 4,80
 288 4,75
 576 4,70
 1.152 4,65
 1.728 4,60
 4.176 4,55

59,00
0,30

 144 4,10
 288 4,05
 576 4,00
 1.152 3,95
 1.728 3,90
 4.176 3,85

59,00
0,30
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prijzen per stuk in € inclusief bedrukkingprijzen per stuk in € inclusief bedrukkingprijzen per stuk in € inclusief bedrukking

omschrijving 2-piece golfbal

kleur wit

bedrukkingsformaat Ø 26 mm,  18,5 x 18,5 mm

verpakking per 12, 4 doosjes met 3 ballen

levertijd ca. 10-15 werkdagen na goedkeuring proef

omschrijving 2-piece golfbal

kleur wit, geel, mat roze, mat oranje of mat groen

bedrukkingsformaat Ø 26 mm,  18,5 x 18,5 mm

verpakking per 12, 4 doosjes met 3 ballen

levertijd ca. 10-15 werkdagen na goedkeuring proef

omschrijving 2-piece golfbal 

kleur wit of geel 

bedrukkingsformaat Ø 26 mm,  18,5 x 18,5 mm

verpakking per 12, 4 doosjes met 3 ballen

levertijd ca. 10-15 werkdagen na goedkeuring proef

Callaway REVACallaway Super SoftCallaway Warbird

 aantal 1-4 kleuren

instelkosten per zijde
meerprijs voor een bedrukking tweede zijde

 aantal 1-5 kleuren

instelkosten per zijde
meerprijs voor een bedrukking tweede zijde

 aantal 1-5 kleuren

instelkosten per zijde
meerprijs voor een bedrukking tweede zijde

 144 2,35
 288 2,30
 576 2,25
 1.152 2,20
 1.728 2,15
 4.176 2,10

59,00
0,30

 144 2,60
 288 2,55
 576 2,50
 1.152 2,45
 1.728 2,40
 4.176 2,35

59,00
0,30

 144 1,95
 288 1,90
 576 1,85
 1.152 1,80
 1.728 1,75
 4.176 1,70

59,00
0,30
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prijzen per stuk in € inclusief bedrukkingprijzen per stuk in € inclusief bedrukkingprijzen per stuk in € inclusief bedrukking

omschrijving 4-piece golfbal

kleur wit

bedrukkingsformaat Ø 26 mm,  18,5 x 18,5 mm

verpakking per 12, 4 doosjes met 3 ballen

levertijd ca. 10-15 werkdagen na goedkeuring proef

omschrijving 4-piece golfbal

kleur wit

bedrukkingsformaat Ø 26 mm,  18,5 x 18,5 mm

verpakking per 12, 4 doosjes met 3 ballen

levertijd ca. 10-15 werkdagen na goedkeuring proef

omschrijving 3-piece golfbal

kleur wit of geel

bedrukkingsformaat Ø 26 mm,  18,5 x 18,5 mm

verpakking per 12, 4 doosjes met 3 ballen

levertijd ca. 10-15 werkdagen na goedkeuring proef

Callaway Chrome Soft XCallaway Chrome SoftCallaway ERC Soft Triple Track

 aantal 1-5 kleuren

instelkosten per zijde
meerprijs voor een bedrukking tweede zijde

 aantal 1-5 kleuren

instelkosten per zijde
meerprijs voor een bedrukking tweede zijde

 aantal 1-5 kleuren

instelkosten

 144 4,35
 288 4,30
 576 4,25
 1.152 4,20
 1.728 4,15
 4.176 4,10

59,00
0,30

 144 4,35
 288 4,30
 576 4,25
 1.152 4,20
 1.728 4,15
 4.176 4,10

59,00
0,30

 144 2,95
 288 2,90
 576 2,85
 1.152 2,80
 1.728 2,75
 4.176 2,70

59,00
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prijzen per stuk in € inclusief bedrukking prijzen per stuk in € inclusief bedrukking prijzen per stuk in € inclusief bedrukking

omschrijving 2-piece golfbal

kleur wit

bedrukkingsformaat Ø 25 mm

verpakking per 12, 4 doosjes met 3 ballen

levertijd ca. 6 werkdagen na goedkeuring proef

omschrijving 2-piece golfbal

kleur wit

bedrukkingsformaat Ø 25 mm

verpakking per 15, 5 doosjes met 3 ballen

levertijd ca. 6 werkdagen na goedkeuring proef

omschrijving 2-piece golfbal

kleur wit

bedrukkingsformaat Ø 25 mm

verpakking per 12, 4 doosjes met 3 ballen

levertijd ca. 6 werkdagen na goedkeuring proef

Wilson DNA Titanium Wilson Deep Red Wilson PX3 Soft

 aantal full colour

instelkosten per zijde
meerprijs voor een bedrukking tweede zijde

 aantal full colour

instelkosten per zijde
meerprijs voor een bedrukking tweede zijde

 aantal full colour

instelkosten per zijde
meerprijs voor een bedrukking tweede zijde

tijdelijk niet leverbaar

 144 1,75
 288 1,60
 576 1,45
 1.152 1,40
 1.728 1,35
 3.456 1,30

59,00
0,30

 150 1,95
 300 1,85
 450 1,75
 600 1,65
 1.200 1,55
 1.800 1,45

59,00
0,30

 144 2,15
 288 2,05
 576 1,95
 1.152 1,90
 1.728 1,85
 3.456 1,80

59,00
0,30
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prijzen per stuk in € inclusief bedrukkingprijzen per stuk in € inclusief bedrukking prijzen per stuk in € inclusief bedrukking

omschrijving 4-piece golfbal

kleur wit

bedrukkingsformaat Ø 25 mm,  17 x 17 mm,  24 x 7 mm

verpakking per 12, 4 doosjes met 3 ballen

levertijd ca. 10-15 werkdagen na goedkeuring proef

omschrijving 3-piece golfbal

kleur wit

bedrukkingsformaat Ø 25 mm,  17 x 17 mm,  24 x 7 mm

verpakking per 12, 4 doosjes met 3 ballen

levertijd ca. 10-15 werkdagen na goedkeuring proef

omschrijving 2-piece golfbal 

kleur wit

bedrukkingsformaat Ø 25 mm,  17 x 17 mm,  24 x 7 mm

verpakking per 12, 4 doosjes met 3 ballen

levertijd ca. 10-15 werkdagen na goedkeuring proef

Wilson Staff ModelWilson Duo Soft + Wilson Triad 

 aantal 1-5 kleuren

instelkosten per zijde
meerprijs voor een bedrukking tweede zijde

 aantal 1-5 kleuren

instelkosten per zijde
meerprijs voor een bedrukking tweede zijde

 aantal 1-5 kleuren

instelkosten per zijde
meerprijs voor een bedrukking tweede zijde

 144 3,95
 288 3,90
 576 3,85
 1.152 3,80
 1.728 3,75
 3.456 3,70

59,00
0,30

 144 2,25
 288 2,20
 576 2,15
 1.152 2,10
 1.728 2,05
 3.456 2,00

59,00
0,30

 144 3,10
 288 3,05
 576 3,00
 1.152 2,95
 1.728 2,90
 3.456 2,85

59,00
0,30
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prijzen per stuk in € inclusief bedrukkingprijzen per stuk in € inclusief bedrukkingprijzen per stuk in € inclusief bedrukking

omschrijving 3-piece golfbal

kleur wit of geel

bedrukkingsformaat Ø 25 mm

verpakking per 12, 4 doosjes met 3 ballen

levertijd ca. 10-15 werkdagen na goedkeuring proef

omschrijving 3-piece golfbal

kleur wit

bedrukkingsformaat Ø 25 mm

verpakking per 12, 4 doosjes met 3 ballen

levertijd ca. 6 werkdagen na goedkeuring proef

omschrijving 2-piece golfbal 

kleur wit

bedrukkingsformaat Ø 25 mm

verpakking per 12, 4 doosjes met 3 ballen

levertijd ca. 10-15 werkdagen na goedkeuring proef

Bridgestone B-XSBridgestone e12 ContactBridgestone TreoSoft

 aantal 1-4 kleuren

instelkosten per zijde
meerprijs voor een bedrukking tweede zijde

 aantal full colour

instelkosten per zijde
meerprijs voor een bedrukking tweede zijde

 aantal 1-4 kleuren

instelkosten per zijde
meerprijs voor een bedrukking tweede zijde

 144 4,75
 288 4,70
 576 4,65
 1.152 4,60
 1.728 4,55
 4.176 4,50

59,00
0,30

 144 2,85
 288 2,80
 576 2,75
 1.152 2,70
 1.728 2,65
 4.176 2,60

59,00
0,30

 144 2,40
 288 2,35
 576 2,30
 1.152 2,25
 1.728 2,20
 4.176 2,15

59,00
0,30
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prijzen per stuk in € inclusief bedrukkingprijzen per stuk in € inclusief bedrukkingprijzen per stuk in € inclusief bedrukking

omschrijving 3-piece golfbal

kleur wit of geel

bedrukkingsformaat Ø 25 mm,  18 x 18 mm

verpakking per 12, 4 doosjes met 3 ballen

levertijd ca. 10-15 werkdagen na goedkeuring proef

omschrijving 2-piece golfbal

kleur wit of geel

bedrukkingsformaat Ø 25 mm,  18 x 18 mm

verpakking per 12, 4 doosjes met 3 ballen

levertijd ca. 10-15 werkdagen na goedkeuring proef

omschrijving 2-piece golfbal

kleur wit

bedrukkingsformaat Ø 25 mm,  18 x 18 mm

verpakking per 12, 4 doosjes met 3 ballen

levertijd ca. 10-15 werkdagen na goedkeuring proef

Srixon ZstarSrixon AD333 Srixon Distance 

 aantal 1-5 kleuren

instelkosten per zijde
meerprijs voor een bedrukking tweede zijde

 aantal 1-5 kleuren

instelkosten per zijde
meerprijs voor een bedrukking tweede zijde

 aantal 1-5 kleuren

instelkosten per zijde
meerprijs voor een bedrukking tweede zijde

 144 4,15
 288 4,05
 576 3,95
 1.152 3,85
 1.728 3,75
 4.176 3,70

59,00
0,30

 144 2,75
 288 2,65
 576 2,55
 1.152 2,45
 1.728 2,35
 4.176 2,25

59,00
0,30

 144 2,25
 288 2,15
 576 2,05
 1.152 1,95
 1.728 1,85
 4.176 1,80

59,00
0,30
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prijzen per stuk in € inclusief bedrukkingprijzen per stuk in € inclusief bedrukking

omschrijving 2-piece golfbal 

kleur wit

bedrukkingsformaat Ø 25 mm

verpakking per 12, 4 doosjes met 3 ballen

levertijd ca. 7 werkdagen na goedkeuring proef

omschrijving 2-piece golfbal 

kleur wit of geel

bedrukkingsformaat Ø 22 mm,  18 x 18 mm,  28 x 10 mm

verpakking per 15, 5 doosjes met 3 ballen

levertijd ca. 10-15 werkdagen na goedkeuring proef

Dixon WindPinnacle Rush

 aantal full colour

instelkosten per zijde
meerprijs voor een bedrukking tweede zijde

 aantal 1-5 kleuren

instelkosten per zijde
meerprijs voor een bedrukking tweede zijde

prijzen per stuk in € inclusief bedrukking

omschrijving 2-piece golfbal 

kleur wit

bedrukkingsformaat Ø 25 mm

verpakking per 12, 4 doosjes met 3 ballen

levertijd ca. 7 werkdagen na goedkeuring proef

Dixon Earth

 aantal full colour

instelkosten per zijde
meerprijs voor een bedrukking tweede zijde

 
 144 2,95
 288 2,85
 576 2,75
 1.152 2,65
 1.728 2,45
 4.176 2,35

59,00
0,30

 
 180 1,95
 360 1,90
 720 1,85
 1.440 1,80
 2.160 1,75
 5.220 1,70

59,00
0,30

 
 144 3,65
 288 3,55
 576 3,45
 1.152 3,35
 1.728 3,25
 4.176 3,15

59,00
0,30
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prijzen per stuk in € inclusief bedrukking prijzen per stuk in € inclusief bedrukkingprijzen per stuk in € inclusief bedrukking

omschrijving 2-piece golfbal, zonder merknaam en/of nummers 

kleur zilver 

bedrukkingsformaat Ø 25 mm

levertijd ca. 7 werkdagen na goedkeuring proef

omschrijving 2-piece golfbal, zonder merknaam en/of nummers 

kleur zwart, bruin, donkerblauw, donkergroen, neon blauw, neon groen,

lichtblauw, wijnrood, rood, lila, neon oranje, neon geel, neon roze, paars,   

roze of abrikoos

bedrukkingsformaat Ø 25 mm

levertijd ca. 7 werkdagen na goedkeuring proef

omschrijving 2-piece golfbal, zonder merknaam en/of nummers 

kleur wit

bedrukkingsformaat Ø 25 mm

levertijd ca. 7 werkdagen na goedkeuring proef

Luxury golfbal Gekleurde golfbal Blanco golfbal 

 aantal 1 kleur

instelkosten per zijde
meerprijs voor een bedrukking tweede zijde

 aantal 1 kleur

instelkosten per zijde
meerprijs voor een bedrukking tweede zijde

 aantal full colour

instelkosten per zijde
meerprijs voor een bedrukking tweede zijde

 
 150 2,35
 300 2,25
 500 2,20
 1.000 2,15
 2.500        2,05
 5.000     1,95

59,00
0,30

 
 150 2,45
 300 2,40
 500 2,35
 1.000 2,30
 2.500       2,25
 5.000     2,20

59,00
0,30

 
 150 2,10
 300 1,90
 500 1,70
 1.000 1,60
 2.500        1,50
 5.000     1,40

59,00
0,30
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prijzen per stuk in € inclusief bedrukkingprijzen per stuk in € inclusief bedrukkingprijzen per stuk in €

omschrijving meerprijs sleeve voor een 3-ball pack van de merken Dixon,

Titleist, Callaway, Wilson, Srixon, Taylormade, Pinnacle of Bridgestone

kleur wit, all-over full colour bedrukt 

levertijd ca. 10-15 werkdagen na goedkeuring proef 

omschrijving meerprijs doosje voor 1, 2 of 3 golfballen

kleur wit, all-over full colour bedrukt 

levertijd ca. 10-15 werkdagen na goedkeuring proef 

omschrijving meerprijs transparante koker voor 3 golfballen

kleur transparant 

levertijd ca. 5 werkdagen na bevestiging order 

Full colour sleeve Full colour doosje Transparante koker 

 aantal full colour

instelkosten

 aantal full colour

instelkosten

 aantal 
 100 3,50
 250 2,25
 500 1,50
 1.000 1,25

59,00

 100 3,50
 250 2,25
 500 1,50
 1.000 1,25

59,00

 50 0,95
 100 0,85
 250 0,75
 500 0,65



15



16

T
E

E
S

B
E

S
T

 S
E

L
L

E
R

B
E

S
T

 S
E

L
L

E
R

TE1011TE3002TE3001

prijzen per stuk in € inclusief bedrukkingprijzen per stuk in € inclusief bedrukkingprijzen per stuk in € inclusief bedrukking

omschrijving bamboe houten tee met een bedrukking op de steel

kleur zwart, grijs, donkerblauw, donkergroen, rood, roze, oranje, geel, 

lichtblauw, zilver, goud, naturel, neon groen, neon oranje, neon roze, 

neon geel of wit

bedrukkingsformaat  35 x 13 mm

levertijd ca. 10-15 werkdagen na goedkeuring proef

omschrijving bamboe houten Titleist-tee met een bedrukking op de cup

kleur wit

bedrukkingsformaat Ø 10 mm

levertijd ca. 5-8 werkdagen na goedkeuring proef

omschrijving bamboe houten tee met een bedrukking op de cup

kleur wit

bedrukkingsformaat Ø 10 mm

levertijd ca. 5-8 werkdagen na goedkeuring proef

Houten tee 70 mm Houten Titleist-tee 70 mmHouten tee 70 mm 

 aantal   full colour

instelkosten

 aantal   full colour

instelkosten

 aantal 1 kleur 2 kleuren  3 kleuren

instelkosten

 250 0,31
 500 0,28
 1.000 0,17
 2.500 0,15
 5.000 0,13

59,00

 250 0,33
 500 0,30
 1.000 0,19
 2.500 0,17
 5.000 0,15

59,00

 500 0,30 0,35 0,40
 1.000 0,20 0,25 0,28
 2.000 0,15 0,17 0,20
 3.000 0,14 0,16 0,18
 5.000 0,13 0,15 0,17

59,00
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prijzen per stuk in € inclusief bedrukkingprijzen per stuk in € inclusief bedrukkingprijzen per stuk in € inclusief bedrukking

omschrijving full colour bedrukt scharnierblik met 20 bamboe houten 

tees 70 mm inclusief bedrukking op de cup

kleur zilver of wit 

bedrukkingsformaat blikje   95 x 60 mm | tee Ø 10 mm

levertijd ca. 5-8 werkdagen na goedkeuring proef

opmerking wit blik  vanaf september 2022 leverbaar

omschrijving transparante koker met 20 bamboe houten tees 70 mm 

inclusief bedrukking op de cup

kleur wit

bedrukkingsformaat Ø 10 mm

levertijd ca. 5-8 werkdagen na goedkeuring proef

omschrijving polybag met 20 bamboe houten tees 70 mm inclusief 

bedrukking op de cup en beide zijden van de 400 g/m2 kaart

kleur wit

bedrukkingsformaat Ø 10 mm

levertijd ca. 5-8 werkdagen na goedkeuring proef

Scharnierblik met 20 tees 70 mmTransparante koker met 20 tees 70 mm Polybag met 20 tees 70 mm 

 aantal full colour

 

instelkosten
meerprijs Titleist-tee

 aantal full colour

instelkosten
meerprijs Titleist-tee

 aantal full colour

instelkosten
meerprijs Titleist-tee

 25   5,75
 50 4,25
 100  3,75
 250  3,25
 500 2,95

59,00
0,40

 25   4,95
 50 3,95
 100  3,75
 250  3,50
 500 3,25

59,00
0,40

 25   6,25
 50 5,25
 100  5,05
 250  4,05
 500 3,55

59,00
0,40
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prijzen per stuk in € inclusief bedrukkingprijzen per stuk in € inclusief bedrukkingprijzen per stuk in € inclusief bedrukking

omschrijving koordhaspel voorzien van een doming inclusief rond 

houten potlood met witte gum 

kleur zwart, met metalen clip 

bedrukkingsformaat Ø 22 mm

levertijd ca. 10-15 werkdagen na goedkeuring proef

omschrijving rond houten potlood met witte gum 

kleur wit/naturel, naturel, zwart/naturel, lichtgrijs/zwart of zwart/zwart 

bedrukkingsformaat  60 x 5 mm

levertijd ca. 10-15 werkdagen na goedkeuring proef

omschrijving rond houten potlood 

kleur wit/naturel, naturel, zwart/naturel, lichtgrijs/zwart of zwart/zwart 

bedrukkingsformaat  60 x 5 mm

levertijd ca. 10-15 werkdagen na goedkeuring proef

Potlood met koordhaspel Potlood met gum Potlood 

 aantal full colour

instelkosten

 aantal full colour

instelkosten

 aantal full colour

instelkosten

 30 5,95
 50 5,80
 100 5,65
 250 5,50

59,00

 100 0,90
 200 0,80
 500 0,70
 1.000 0,60

59,00

 100 0,85
 200 0,75
 500 0,65
 1.000 0,55

59,00
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prijzen per stuk in € inclusief bedrukkingprijzen per stuk in € inclusief bedrukkingprijzen per stuk in € inclusief bedrukking

omschrijving lederen scorekaart houder voorzien van embossing 

inclusief zwart potlood met gum, formaat 11 x 17,5 cm 

kleur zwart, bruin, navy, blauw of rood

bedrukkingsformaat  85 x 135 mm    

levertijd ca. 8 weken na goedkeuring proef 

omschrijving lederen scorekaart houder voorzien van metalen plaatje 

met doming, inclusief zwart potlood met gum, formaat 11 x 17,5 cm 

kleur zwart, navy, blauw, rood of wit

bedrukkingsformaat Ø 22 mm

levertijd ca. 10-15 werkdagen na goedkeuring proef 

omschrijving kunstlederen scorekaart houder voorzien van doming, 

inclusief zwart potlood met gum, formaat 11 x 15 cm 

kleur zwart 

bedrukkingsformaat  47 x 27 mm 

levertijd ca. 10-15 werkdagen na goedkeuring proef 

Scorekaart houder embossed leder Scorekaart houder leder Scorekaart houder 

 aantal embossing 

instelkosten

 aantal full colour

instelkosten

 aantal full colour 

instelkosten

 30 13,95
 50 13,85
 100 13,65
 250 13,50

59,00

 30 11,50
 50 11,35
 100 11,20
 250 10,95

59,00

 30 8,50
 50 8,35
 100 8,20
 250 7,95

59,00
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prijzen per stuk in € inclusief bedrukkingprijzen per stuk in € inclusief bedrukking prijzen per stuk in € inclusief bedrukking

omschrijving klassiek vormgegeven metalen pitchfork, voorzien van een 

doming

kleur zilver 

bedrukkingsformaat Ø 22 mm

levertijd ca. 10-15 werkdagen na goedkeuring proef

omschrijving metalen pitchfork met een gebogen vork voor optimaal 

gebruiksgemak, voorzien van een doming

kleur zilver

bedrukkingsformaat  54 x 17 mm 

levertijd ca. 10-15 werkdagen na goedkeuring proef

omschrijving metalen pitchfork met rubberen greep, voorzien van een 

magnetische ball marker met doming

kleur zwart, blauw, groen, lichtblauw, rood, roze, oranje of geel 

bedrukkingsformaat Ø 22 mm

levertijd ca. 10-15 werkdagen na goedkeuring proef

Delta pitchfork Classic pitchfork Atomic pitchfork 

 aantal full colour

instelkosten

 aantal full colour

instelkosten

 aantal full colour 

instelkosten

 30 4,40
 50 4,25
 100 4,10
 250 3,95

59,00

 30 2,95
 50 2,80
 100 2,65
 250 2,50

59,00

 30 6,75
 50 6,60
 100 6,45
 250 6,30

59,00
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prijzen per stuk in € inclusief bedrukkingprijzen per stuk in € inclusief bedrukkingprijzen per stuk in € inclusief bedrukking

omschrijving inklapbare roestvrijstalen pitchfork voorzien van grote 

doming op voorzijde en magnetische ball marker met doming op 

achterzijde

kleur rvs

bedrukkingsformaat pitchfork  63 x 24 mm | marker Ø 22 mm 

levertijd ca. 10-15 werkdagen na goedkeuring proef

omschrijving lichtgewicht inklapbare aluminium pitchfork met kunststof 

behuizing, voorzien van een magnetische ball marker met doming

kleur zwart, blauw, groen, lichtblauw, rood, roze, oranje of geel

bedrukkingsformaat Ø 22 mm

levertijd ca. 10-15 werkdagen na goedkeuring proef

omschrijving lichtgewicht inklapbare metalen pitchfork met kunststof 

behuizing, voorzien van een magnetische ball marker met doming

kleur zwart, blauw, rood, oranje en wit 

bedrukkingsformaat Ø 24 mm

levertijd ca. 10-15 werkdagen na goedkeuring proef

Original pitchfork Venom pitchfork Fusion pitchfork 

 aantal full colour

instelkosten

 aantal full colour

instelkosten

 aantal full colour 

instelkosten

 30 7,95
 50 7,75
 100 7,50
 250 7,25

59,00

 30 8,95
 50 8,75
 100 8,50
 250 8,25

59,00

 30 5,75
 50 5,55
 100 5,25
 250 4,95

59,00
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prijzen per stuk in € inclusief bedrukkingprijzen per stuk in € inclusief bedrukkingprijzen per stuk in € inclusief bedrukking

omschrijving lichtgewicht inklapbare pitchfork met RepAirTec pin 

technologie gemaakt van aluminium met een ABS rubberen handgreep, 

voorzien van een magnetische ball marker met doming en puntenslijper

kleur zwart/wit, grijs/blauw, grijs/rood, blauw/wit, groen/wit, lichtblauw/

wit, rood/wit, fluor roze/wit, oranje/wit, geel/wit, lichtgroen/wit, fluor geel/

wit, wit/blauw of wit/rood

bedrukkingsformaat Ø 24 mm

levertijd ca. 5 werkdagen na goedkeuring proef

omschrijving lichtgewicht inklapbare pitchfork gemaakt van aluminium 

met een ABS rubberen handgreep, voorzien van een magnetische ball 

marker met doming en puntenslijper

kleur zwart/wit, grijs/blauw, grijs/groen, grijs/rood, blauw/wit, groen/wit, 

paars/wit, lichtblauw/wit, rood/wit, fluor roze/wit, oranje/wit, geel/wit, 

lichtgroen/wit, fluor geel/wit, wit/blauw, wit/groen of wit/rood

bedrukkingsformaat Ø 24 mm

levertijd ca. 5 werkdagen na goedkeuring proef

omschrijving lichtgewicht inklapbare pitchfork gemaakt van 

hoogwaardig ABS kunststof, voorzien van een magnetische ball marker 

met doming

kleur zwart, grijs, blauw, groen, rood of wit 

bedrukkingsformaat Ø 24 mm

levertijd ca. 5 werkdagen na goedkeuring proef

Pitchfix Fusion 2.5Pitchfix Hybrid 2.0 Pitchfix Original 2.0 

 aantal full colour

instelkosten

 aantal full colour

instelkosten

 aantal full colour

instelkosten

 50 10,95
 100 10,75
 250 10,50
 500 10,25

59,00

 50 9,95
 100 9,75
 250 9,50
 500 9,25

59,00

 50 7,95
 100 7,50
 250 7,25
 500 6,95

59,00
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prijzen per stuk in € inclusief bedrukkingprijzen per stuk in € inclusief bedrukkingprijzen per stuk in € inclusief bedrukking

omschrijving lichtgewicht metalen pitchfork met RepAirTec pin 

technologie en ABS rubberen handgreep, voorzien van een magnetische 

ball marker met doming. Dankzij de 2-delige handgreep zijn er 36 

kleurencombinaties mogelijk

kleur zwart, grijs, blauw, groen, rood of wit 

bedrukkingsformaat Ø 24 mm

levertijd ca. 5 werkdagen na goedkeuring proef 

omschrijving lichtgewicht metalen pitchfork met ABS rubberen 

handgreep, voorzien van een magnetische ball marker met doming. 

Dankzij de 2-delige handgreep zijn er 36 kleurencombinaties mogelijk

kleur zwart, grijs, blauw, groen, rood of wit 

bedrukkingsformaat Ø 24 mm

levertijd ca. 5 werkdagen na goedkeuring proef 

omschrijving lichtgewicht inklapbare pitchfork gemaakt van aluminium 

met een ABS rubberen handgreep, voorzien van een magnetische ball 

marker met doming en een grote doming op de achterzijde

kleur zwart, blauw, groen, rood, geel of wit 

bedrukkingsformaat pitchfork  70 x 27 mm | marker Ø 24 mm 

levertijd ca. 5 werkdagen na goedkeuring proef 

Pitchfix Tour Edition 2.5Pitchfix Tour Edition Pitchfix XL 3.0

 aantal full colour

instelkosten

 aantal full colour

instelkosten

 aantal full colour 

instelkosten

 50 7,95
 100 7,75
 250 7,50
 500 7,25

59,00

 50 7,95
 100 7,75
 250 7,50
 500 7,25

59,00

 50 11,25
 100 10,95
 250 10,75
 500 10,50

59,00
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prijzen per stuk in € inclusief bedrukking prijzen per stuk in € inclusief bedrukkingprijzen per stuk in €

omschrijving meerprijs metalen geschenkverpakking voor een Pitchfix 

Multimarker Chip en een Pitchfix Original 2.0, Hybrid 2.0, Fusion 2.5 of 

XL 3.0. Inclusief grote doming op het deksel

kleur zwart

bedrukkingsformaat deksel Ø 50 mm 

levertijd ca. 5 werkdagen na goedkeuring proef

omschrijving meerprijs metalen geschenkverpakking voor de Pitchfix 

Original 2.0, Hybrid 2.0, Fusion 2.5 of XL 3.0. Inclusief 2 extra ball markers 

met doming en grote doming op het deksel

kleur zwart 

bedrukkingsformaat deksel Ø 50 mm | marker Ø 24 mm

levertijd ca. 5 werkdagen na goedkeuring proef

omschrijving meerprijs metalen geschenkverpakking voor de Pitchfix 

Original 2.0, Hybrid 2.0, Fusion 2.5 of XL 3.0 

kleur zwart met transparant venster 

levertijd ca. 5 werkdagen na goedkeuring proef

Pitchfix deluxe gift box Multimarker Chip Pitchfix deluxe gift boxPitchfix gift box 

 aantal full colour  aantal full colour aantal 
 50 3,50
 100 3,40
 250 3,30
 500 3,20

 50 4,95
 100 4,85
 250 4,75
 500 4,65

 50 1,40
 100 1,35
 250 1,30
 500 1,25
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prijzen per stuk in € inclusief bedrukking prijzen per stuk in € inclusief bedrukkingprijzen per stuk in € inclusief bedrukking

omschrijving metalen geschenkverpakking inclusief Pitchfix Hybrid 2.0, 

Multimarker Chip en extra ball marker

kleur zwart met transparant venster 

bedrukkingsformaat Ø 24 mm

levertijd ca. 5 werkdagen na goedkeuring proef 

omschrijving grote marker chip gemaakt van metaal en ABS kunststof, 

voorzien van een magnetische ball marker met doming. Inclusief toss 

functie en een richtlijn voor het putten 

kleur zwart, grijs, blauw, groen, rood, oranje, geel of wit

bedrukkingsformaat Ø 24 mm

levertijd ca. 5 werkdagen na goedkeuring proef 

omschrijving lichtgewicht cap clip gemaakt van rvs en ABS kunststof, 

voorzien van een magnetische ball marker met doming 

kleur zwart, grijs, blauw, lichtblauw, groen, lichtgroen, rood, paars, 

oranje, geel, neon roze, neon geel of wit

bedrukkingsformaat Ø 24 mm

levertijd ca. 5 werkdagen na goedkeuring proef 

Pitchfix gift set Pitchfix Multimarker Chip Pitchfix cap clip 

 aantal full colour

instelkosten

 aantal full colour

instelkosten

 aantal full colour 

instelkosten

 50 21,95
 100 21,50
 250 20,95
 500 20,50

59,00

 50 6,95
 100 6,75
 250 6,50
 500 6,25

59,00

 50 5,50
 100 5,25
 250 4,95
 500 4,75

59,00
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prijzen per stuk in € inclusief bedrukkingprijzen per stuk in € inclusief bedrukking prijzen per stuk in € inclusief bedrukking

omschrijving 40 mm kunststof poker chip ball marker 

kleur zwart, blauw, lichtblauw, groen, rood, oranje, geel of roze 

bedrukkingsformaat Ø 32 mm

levertijd ca. 10-15 werkdagen na goedkeuring proef 

omschrijving 25 mm metalen ball marker met een doming

kleur zilver 

bedrukkingsformaat Ø 24 mm

levertijd ca. 5 werkdagen na goedkeuring proef

omschrijving 40 mm kunststof poker chip houder voorzien van een 24 mm

metalen ball marker met doming

kleur zwart, blauw, lichtblauw, groen, rood, oranje, geel of roze 

bedrukkingsformaat Ø 22 mm

levertijd ca. 10-15 werkdagen na goedkeuring proef 

 

Poker chip ball marker Monaco Metalen ball marker Poker chip ball marker Vegas 

 aantal full colour

instelkosten
meerprijs voor een bedrukking tweede zijde

 aantal full colour

instelkosten

 aantal full colour 

instelkosten

 50 1,60
 100 1,50
 250 1,40
 500 1,30

59,00
0,30

 50 1,50
 100 1,25
 250 1,15
 500 1,05

59,00

 30 2,95
 50 2,75
 100 2,50
 250 2,25

59,00
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prijzen per stuk in € inclusief bedrukkingprijzen per stuk in € inclusief bedrukkingprijzen per stuk in € inclusief bedrukking

omschrijving 40 mm metalen ball marker 2-zijdig geëmailleerd voorzien 

van een 24 mm 2-zijdig geëmailleerde ball marker

kleur zilver

bedrukkingsformaat Ø 38 mm | Ø 22 mm

levertijd ca. 20 werkdagen na goedkeuring proef 

omschrijving 40 mm metalen ball marker houder voorzien van doming 

rondom en inclusief een 24 mm metalen ball marker met doming

kleur zilver

bedrukkingsformaat Ø 40 mm | Ø 22 mm

levertijd ca. 10-15 werkdagen na goedkeuring proef 

omschrijving 40 mm metalen ball marker houder met rubberen grip 

voorzien van een 24 mm metalen ball marker met doming

kleur zwart, blauw, lichtblauw, groen, rood, oranje, geel of roze 

bedrukkingsformaat Ø 22 mm

levertijd ca. 10-15 werkdagen na goedkeuring proef 

Ball marker holder luxuryBall marker holder HaloBall marker holder Atomic 

 aantal emaille 

instelkosten

 aantal full colour

instelkosten

 aantal full colour

instelkosten

 100 8,95
 200 8,25
 300 7,50
 500 6,75

59,00

 30 6,25
 50 5,95
 100 5,75
 250 5,50

59,00

 30 5,50
 50 5,25
 100 4,95
 250 4,75

59,00
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prijzen per stuk in € inclusief bedrukkingprijzen per stuk in € inclusief bedrukking prijzen per stuk in € inclusief bedrukking

omschrijving kunststof bal stempel met watervaste inkt en gelamineerde 

sticker op de bovenzijde. Leverbaar met inktkleuren: paars, goud, 

magenta, rood, blauw, groen of zwart

kleur wit

bedrukkingsformaat Ø 15 mm

levertijd ca. 25 werkdagen na goedkeuring proef

omschrijving stift met een dunne tekenpunt in de kleur zwart

kleur zwart 

bedrukkingsformaat  25 x 7 mm

levertijd ca. 25 werkdagen na goedkeuring proef

omschrijving kunststof groove cleaner met een uitschuifbare borstel, 

spike en staalborstel inclusief doming

kleur zwart 

bedrukkingsformaat  47 x 27 mm

levertijd ca. 10-15 werkdagen na goedkeuring proef 

 

Kunststof custom made bal stempel Stift Groove cleaner

 aantal 

instelkosten

 aantal 1 kleur

instelkosten

 aantal full colour 

instelkosten

 100 6,95
 200 6,75
 300 6,50
 500 6,25

59,00

 150 2,95
 250 2,75
 350 2,50
 500 2,25

59,00

 30 3,25
 50 2,95
 100 2,75
 250 2,50

59,00
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prijzen per stuk in € inclusief bedrukkingprijzen per stuk in € inclusief bedrukkingprijzen per stuk in € inclusief bedrukking

omschrijving kunststof groove cleaner met waterreservoir inclusief 

spraykop. Voorzien van verwisselbare borstelkop, bevestigingskoord en 

doming

kleur grijs, blauw, groen of rood

bedrukkingsformaat Ø 24 mm

levertijd ca. 5 werkdagen na goedkeuring proef 

omschrijving metalen groove cleaner voorzien van 24 mm metalen ball 

marker met doming 

kleur zilver

bedrukkingsformaat Ø 22 mm

levertijd ca. 10-15 werkdagen na goedkeuring proef 

omschrijving kunststof groove cleaner met een uitschuifbare borstel, 

spike en staalborstel inclusief doming en koordhaspel

kleur zwart, met metalen clip 

bedrukkingsformaat  47 x 27 mm | koordhaspel Ø 22 mm

levertijd ca. 10-15 werkdagen na goedkeuring proef 

Pitchfix AquaBrushGroove cleaner luxury Groove cleaner met koordhaspel

 aantal full colour

instelkosten

 aantal full colour

instelkosten

 aantal full colour

instelkosten

 50 10,95
 100 10,50
 250 9,95
 500 9,50

59,00

 30 5,95
 50 5,75
 100 5,50
 250 5,25

59,00

 30 5,95
 50 5,75
 100 5,50
 250 5,25

59,00
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prijzen per stuk in € inclusief bedrukkingprijzen per stuk in € inclusief bedrukkingprijzen per stuk in € inclusief bedrukking

omschrijving 60 gram pepermunt in een blik, inclusief ingrediëntensticker. 

Houdbaarheid 24 maanden. Formaat 97 x 63 x 21 mm

kleur zilver 

bedrukkingsformaat  90 x 52 mm 

levertijd ca. 10 werkdagen na goedkeuring proef 

omschrijving 23 gram pepermunt in een blikje, inclusief ingrediëntensticker 

en seal. Houdbaarheid 24 maanden. Formaat 59 x 46 x 18,5 mm

kleur zwart, mat zwart, donkergrijs, donkergroen, paars, koffiebruin,

appelgroen, blauw, wijnrood, rood, fuchsia, oranje, kobalt, geel, lime,

lichtblauw, roze, lila, zilver, grijs, goud, mat wit of wit

bedrukkingsformaat  50 x 38 mm 

levertijd ca. 10 werkdagen na goedkeuring proef

omschrijving 22 gram pepermunt in een blikje, inclusief ingrediëntensticker 

en seal. Houdbaarheid 24 maanden. Formaat Ø 57 x 20 mm

kleur zwart, blauw, rood, zilver, grijs of wit

bedrukkingsformaat Ø 49 mm

levertijd ca. 10 werkdagen na goedkeuring proef

Scharnierblik golf mints Scharnierblikje golf mints Clic-clac blikje golf mints 

 aantal  full colour

instelkosten

 aantal  full colour

instelkosten

 aantal  full colour

instelkosten

 250  1,75
 500  1,70
 1.000  1,65
 2.500  1,60

59,00

 144  1,20
 288  1,10
 576  1,05
 1.152  1,00

59,00

 144  1,20
 288  1,10
 576  1,05
 1.152  1,00

59,00
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prijzen per stuk in € inclusief bedrukking prijzen per stuk in € inclusief bedrukkingprijzen per stuk in € inclusief bedrukking

omschrijving 330 ml bronwater in een transparante fles met sportdop, 

fles gemaakt van 100% gerecycled plastic (R-PET), inclusief kunststof 

etiket rondom

kleur zwart, blauw, rood, oranje of transparant

bedrukkingsformaat  200 x 65 mm 

levertijd ca. 10 werkdagen na goedkeuring proef 

omschrijving 500 ml bronwater in een transparante fles met sportdop, 

fles gemaakt van 100% gerecycled plastic (R-PET), inclusief kunststof 

etiket rondom

kleur zwart, blauw, rood, oranje of transparant

bedrukkingsformaat  200 x 65 mm 

levertijd ca. 10 werkdagen na goedkeuring proef 

omschrijving 330 ml bronwater in een transparante fles met draaidop, 

fles gemaakt van 100% gerecycled plastic (R-PET), inclusief kunststof 

etiket rondom

kleur zwart, blauw, groen, paars, lichtblauw, lichtgroen, rood, oranje, 

geel, zilver, goud, transparant of wit

bedrukkingsformaat  200 x 65 mm 

levertijd ca. 10 werkdagen na goedkeuring proef  

Bronwater 330 ml met sportdop Bronwater 500 ml met sportdopBronwater 330 ml met draaidop 

 aantal full colour 

instelkosten
statiegeld                                                                                                                   0,15

 aantal full colour 

instelkosten
statiegeld                                                                                                                   0,15

 aantal full colour 

instelkosten
statiegeld                                                                                                                   0,15

 96 0,87
 168 0,84
 264 0,76
 504 0,74
 1.008 0,72

75,00

 96 0,92
 168 0,89
 264 0,81
 504 0,79
 1.008 0,77

75,00

 96 0,85
 168 0,82
 264 0,74
 504 0,72
 1.008 0,70

75,00
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prijzen per stuk in € inclusief bewerking prijzen per stuk in € inclusief bewerking prijzen per stuk in € inclusief bewerking 

omschrijving transparante pillowpack met 12 tees 70 mm en een metalen 

ball marker houder voorzien van een 25 mm metalen ball marker met 

doming. Diverse kleurencombinaties mogelijk 

bewerking pillowpack: full colour doming | tees: 1-3 kleuren | ball marker: 

full colour doming

levertijd ca. 10-15 werkdagen na goedkeuring proef 

omschrijving transparante pillowpack met 12 tees 70 mm, metalen 

pitchfork en een 25 mm metalen ball marker. Diverse kleurencombinaties 

mogelijk 

bewerking pillowpack: full colour doming | tees: 1-3 kleuren | pitchfork: 

full colour doming | ball marker: full colour doming

levertijd ca. 10-15 werkdagen na goedkeuring proef 

omschrijving transparante pillowpack met 5 tees 70 mm, kunststof 

pitchfork en een 25 mm kunststof ball marker. Diverse kleurencombinaties 

mogelijk 

bewerking pillowpack: full colour doming | tees: 1-3 kleuren | pitchfork: full 

colour | ball marker: full colour

levertijd ca. 10-15 werkdagen na goedkeuring proef 

Pillow gift pack 3Pillow gift pack 2Pillow gift pack 1

 aantal    

instelkosten

 aantal    

instelkosten

 aantal    

instelkosten

 40 9,95
 100 8,50
 250 7,95
 500 7,50

59,00

 40 9,50
 100 7,50
 250 6,95
 500 6,50

59,00

 100 4,50
 250 3,50
 500 3,25
 1.000 2,95

59,00
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GS2542GS2541 GS2544

prijzen per stuk in € inclusief bewerking prijzen per stuk in € inclusief bewerking prijzen per stuk in € inclusief bewerking 

omschrijving transparante koker met 20 bamboe houten Wilson-tees 70 

mm met bedrukking op de cup en 3 Wilson PX3 Soft gollfballen inclusief 

bedrukking op 1 zijde

bewerking tees: full colour | golfballen: full colour

levertijd ca. 5-8 werkdagen na goedkeuring proef

omschrijving transparante koker met 20 bamboe houten Wilson-tees 

70 mm met bedrukking op de cup en 3 Wilson DNA Titanium golfballen 

inclusief bedrukking op 1 zijde

bewerking tees: full colour | golfballen: full colour

levertijd ca. 5-8 werkdagen na goedkeuring proef

omschrijving transparante koker met 20 bamboe houten Titleist-tees 

70 mm met bedrukking op de cup en 3 Titleist TruFeel golfballen 

inclusief bedrukking op 1 zijde

bewerking tees: full colour | golfballen: full colour

levertijd ca. 5-8 werkdagen na goedkeuring proef

Premium gift tube 4Premium gift tube 1 Premium gift tube 3

 aantal    

instelkosten

 aantal    

instelkosten

 aantal    

instelkosten

tijdelijk niet leverbaar

 25 11,95
 50 11,50
 100 10,95
 250 10,50

59,00

 25 9,95
 50 9,50
 100 8,95
 250 8,50

59,00

 25 15,95
 50 14,50
 100 13,95
 250 12,95

59,00
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prijzen per stuk in € inclusief bewerking prijzen per stuk in € inclusief bewerking prijzen per stuk in € inclusief bewerking 

omschrijving koker met 12 tees 70 mm, een metalen pitchfork 

met magnetische ball marker en een Wilson Ultra golfbal. Diverse 

kleurencombinaties mogelijk

bewerking koker: full colour | tees: 1-3 kleuren | ballmarker: full colour 

doming | golfbal: 1-5 kleuren 

levertijd ca. 10-15 werkdagen na goedkeuring proef 

omschrijving blik met 20 tees 70 mm, metalen pitchfork met flesopener 

en een line-up ball marker

bewerking tees: 1 kleur | pitchfork: full colour doming | ball marker: full 

colour doming 

levertijd ca. 10-15 werkdagen na goedkeuring proef 

omschrijving blik met 20 tees 70 mm, metalen pitchfork en een 40 mm 

poker chip. Diverse kleurencombinaties mogelijk

bewerking tees: 1 kleur | pitchfork: full colour | poker chip: full colour 

levertijd ca. 10-15 werkdagen na goedkeuring proef 

Gift tube 1Gift tin 2Gift tin 1

 aantal 

instelkosten

 aantal 

instelkosten

 aantal 

instelkosten

 72 12,95
 144 11,95
 288 10,95
 576 9,95

59,00

 30 10,95
 50 10,50
 100 9,95
 250 9,50

59,00

 30 8,95
 50 8,50
 100 7,95
 250 7,50

59,00
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GS1042GS1041GS1033

prijzen per stuk in € inclusief bewerking prijzen per stuk in € inclusief bewerking prijzen per stuk in € inclusief bewerking 

omschrijving geschenkverpakking met 12 tees 70 mm, metalen 

pitchfork, metalen ball marker en 3 Wilson Ultra golfballen. Diverse 

kleurencombinaties mogelijk

bewerking geschenkverpakking: full colour doming | tees: 1-3 kleuren | 

pitchfork: full colour doming | ball marker: full colour doming | golfballen: 

1-5 kleuren

levertijd ca. 10-15 werkdagen na goedkeuring proef 

omschrijving geschenkverpakking met 12 tees 70 mm, metalen pitchfork 

met magnetische ball marker en 3 Wilson Ultra golfballen. Diverse 

kleurencombinaties mogelijk

bewerking geschenkverpakking: full colour doming | tees: 1-3 kleuren | 

ball marker: full colour doming | golfballen: 1-5 kleuren 

levertijd ca. 10-15 werkdagen na goedkeuring proef 

omschrijving koker met 12 tees 70 mm, metalen pitchfork, metalen ball 

marker en een Wilson Ultra golfbal. Diverse kleurencombinaties mogelijk

bewerking koker: full colour | tees: 1-3 kleuren | pitchfork: full colour 

doming | ball marker: full colour doming | golfbal: 1-5 kleuren 

levertijd ca. 10-15 werkdagen na goedkeuring proef 

X-pack 2X-pack 1Gift tube 2

 aantal 

instelkosten

 aantal 

instelkosten

 aantal 

instelkosten

 24 19,95
 48 17,95
 100 15,95
 288 14,95

59,00

 24 19,95
 48 18,95
 100 16,95
 288 15,95

59,00

 72 12,95
 144 11,95
 288 10,95
 576 9,95

59,00
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GS0944GS1062GS1061

prijzen per stuk in € inclusief bewerking prijzen per stuk in € inclusief bewerking prijzen per stuk in € inclusief bewerking 

omschrijving gevoerd polyester tasje met 20 tees 70 mm, een metalen 

pitchfork, een potlood met gum en een metalen puntenslijper. Diverse 

kleurencombinaties mogelijk

bewerking tasje: borduring | tees: 1 kleur | pitchfork en puntenslijper: 

full colour doming

levertijd ca. 10-15 werkdagen na goedkeuring proef 

omschrijving geschenktasje van organisch katoen met 12 tees 70 mm en 

een pitchfork met magnetische ball marker. Diverse kleurencombinaties 

mogelijk

bewerking tasje: full colour | tees: 1-3 kleuren | ball marker: full colour 

doming

levertijd ca. 10-15 werkdagen na goedkeuring proef 

omschrijving geschenktasje van organisch katoen met 12 tees 70 mm,

metalen pitchfork en metalen ball marker. Diverse kleurencombinaties 

mogelijk

bewerking tasje: full colour | tees: 1-3 kleuren | pitchfork: full colour 

doming | ball marker: full colour doming 

levertijd ca. 10-15 werkdagen na goedkeuring proef 

Polyester pouch pack 1Organic gift pack 2Organic gift pack 1

 aantal 

instelkosten

 aantal 

instelkosten

 aantal 

instelkosten

 30 16,95
 50 16,50
 100 15,95
 250 15,50

59,00

 24 17,95
 48 16,95
 100 15,95
 244 14,95

59,00

 24 12,95
 48 11,95
 100 9,95
 244 8,95

59,00
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prijzen per stuk in € inclusief bewerking prijzen per stuk in € inclusief bewerking prijzen per stuk in € inclusief bewerking 

omschrijving lederen tasje met 20 tees 70 mm en een metalen pitchfork 

met een magnetische ball marker. Diverse kleurencombinaties mogelijk

bewerking tasje: borduring | tees: 1 kleur | ball marker: full colour doming

levertijd ca. 10-15 werkdagen na goedkeuring proef 

omschrijving lederen tasje met 20 tees 70 mm, een metalen pitchfork en 

een metalen ball marker. Diverse kleurencombinaties mogelijk

bewerking tasje: borduring | tees: 1 kleur | pitchfork en ball marker: full 

colour doming

levertijd ca. 10-15 werkdagen na goedkeuring proef 

omschrijving gevoerd polyester tasje met 20 tees 70 mm, een metalen 

pitchfork, een groove cleaner en een 40 mm poker chip houder met 

magnetische ball marker. Diverse kleurencombinaties mogelijk

bewerking tasje: borduring | tees: 1 kleur | pitchfork, groove cleaner en 

ball marker: full colour doming

levertijd ca. 10-15 werkdagen na goedkeuring proef 

Leather prestige pouch pack 2Leather prestige pouch pack 1 Polyester pouch pack 2

 aantal 

instelkosten

 aantal 

instelkosten

 aantal 

instelkosten

 30 19,95
 50 19,50
 100 18,95
 250 18,50

59,00

 30 17,95
 50 17,50
 100 16,95
 250 16,50

59,00

 30 17,95
 50 17,50
 100 16,95
 250 16,50

59,00
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GS0971GS0991 GS0961

prijzen per stuk in € inclusief bewerking prijzen per stuk in € inclusief bewerking prijzen per stuk in € inclusief bewerking 

omschrijving luxe geschenkverpakking met geborduurde golfhanddoek, 

metalen pitchfork met magnetische ball marker en 3 Titleist TruFeel 

golfballen. Diverse kleuren golfhanddoeken mogelijk

bewerking geschenkverpakking: gravering | golfhanddoek: borduring 

| pitchfork: full colour doming  | ball marker: full colour doming | 

golfballen: 1-5 kleuren 

levertijd ca. 10-15 werkdagen na goedkeuring proef 

omschrijving all-over full colour bedrukte doos met 4 onbedrukte tees 

70 mm, een metalen pitchfork met flesopener, ball marker houder met 

magnetische ball marker en een cap clip met magnetische ball marker

bewerking doos: all-over full colour | pitchfork: full colour doming | 

ball markers: full colour doming

levertijd ca. 10-15 werkdagen na goedkeuring proef 

omschrijving luxe geschenkverpakking met een metalen pitchfork 

met magnetische ball marker en 2 Titleist TruFeel golfballen. Diverse 

kleurencombinaties mogelijk

bewerking geschenkverpakking: gravering | ball marker: full colour 

doming | golfballen: 1-5 kleuren 

levertijd ca. 10-15 werkdagen na goedkeuring proef 

Ambassador gift pack Luxury gift box Executive gift pack

 aantal 

instelkosten

 aantal 

instelkosten

 aantal 

instelkosten

 30 34,95
 50 33,95
 100 32,95
 250 31,95

59,00

 30 19,95
 50 19,50
 100 18,95
 250 18,50

59,00

 30 21,95
 50 20,95
 100 19,95
 250 18,95

59,00
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GS0202GS0201GS1071

prijzen per stuk in € inclusief bewerking prijzen per stuk in € inclusief bewerking prijzen per stuk in € inclusief bewerking 

omschrijving blik met een metalen pitchfork, een metalen ball marker en 

4 Callaway Warbird golfballen

bewerking deksel: full colour doming | pitchfork: full colour doming |  

ball marker: full colour doming | golfballen: 1-5 kleuren 

levertijd ca. 10-15 werkdagen na goedkeuring proef 

omschrijving koker met 10 Callaway tees 70 mm en 3 Callaway Warbird 

golfballen 

bewerking deksel koker: full colour doming | golfballen: 1-5 kleuren 

levertijd ca. 10-15 werkdagen na goedkeuring proef 

omschrijving houten geschenkdoos met full colour bedrukte 

golfhanddoek, 12 houten tees 70 mm, metalen pitchfork met 

magnetische ball marker en 3 Srixon Distance golfballen. Diverse 

kleurcombinaties mogelijk

bewerking houten doos: full colour | golfhanddoek: full colour | 

pitchfork: full colour doming | ball marker: full colour doming | 

golfballen: 1-5 kleuren 

levertijd ca. 10-15 werkdagen na goedkeuring proef 

Callaway 4-ball tool tin Callaway 3-ball tube Exclusive wooden gift box

 aantal 

instelkosten

 aantal 

instelkosten

 aantal 

instelkosten

 36 19,95
 96 18,95
 192 17,95
 288 16,95

59,00

 48 13,95
 96 12,95
 192 11,95
 288 10,95

59,00

 12 39,95
 24 37,95
 48 35,95
 100 33,95

59,00
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prijzen per stuk in € inclusief borduring prijzen per stuk in € inclusief borduring prijzen per stuk in € inclusief borduring 

omschrijving microfiber golfhanddoek in drieën gevouwen met 

karabijnhaak, formaat 13 x 50 cm 

kleur zwart, navy, donkergrijs, rood, blauw of wit

borduurformaat  80 x 80 mm 

levertijd ca. 8 werkdagen na goedkeuring borduurproef 

omschrijving 650 grams katoenen golfhanddoek in drieën gevouwen 

met karabijnhaak, formaat 13 x 50 cm 

kleur zwart, donkergrijs of navy

borduurformaat  80 x 80 mm 

levertijd ca. 8 werkdagen na goedkeuring borduurproef 

omschrijving 550 grams katoenen golfhanddoek in drieën gevouwen 

met karabijnhaak, formaat 13 x 50 cm 

kleur zwart, donkergrijs, navy, groen, blauw, rood, roze, oranje, wijnrood, 

geel, grijs of wit

borduurformaat  80 x 80 mm 

levertijd ca. 6 werkdagen na goedkeuring borduurproef 

Golfhanddoek microfiber Golfhanddoek luxe Golfhanddoek 

 aantal   1-12 kleuren

instelkosten
borduurkaart (eenmalig) 
volvlakborduringen op aanvraag

 aantal    1-12 kleuren

instelkosten
borduurkaart (eenmalig) 
volvlakborduringen op aanvraag

 aantal    1-12 kleuren

instelkosten
borduurkaart (eenmalig) 
volvlakborduringen op aanvraag

 12 14,95
 25 13,95
 50 12,95
 100 11,95
 250 10,95

25,00
55,00

 12 14,95
 25 13,95
 50 12,95
 100 11,95
 250 10,95

25,00
55,00

 12 12,95
 25 11,95
 50 10,95
 100 9,95
 250 8,95

25,00
55,00
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prijzen per stuk in € inclusief borduring prijzen per stuk in € inclusief borduring prijzen per stuk in € inclusief bedrukking 

omschrijving 500 grams katoenen golfhanddoek in drieën gevouwen 

met karabijnhaak, formaat 14 x 53 cm 

kleur zwart, grijs, navy, roze of wit 

borduurformaat  80 x 80 mm 

levertijd ca. 10-15 werkdagen na goedkeuring borduurproef 

omschrijving 500 grams katoenen golfhanddoek in drieën gevouwen 

met karabijnhaak, formaat 14 x 42 cm 

kleur zwart

borduurformaat  80 x 80 mm 

levertijd ca. 10-15 werkdagen na goedkeuring borduurproef 

omschrijving microfiber golfhanddoek in drieën gevouwen met all-over 

full colour bedrukking, voorzien van karabijnhaak, formaat 14,5 x 52,5 cm 

kleur wit

bedrukkingsformaat  425 x 525 mm 

levertijd ca. 10-15 werkdagen na goedkeuring proef 

Callaway golfhanddoekTitleist golfhanddoekGolfhanddoek microfiber all-over 

 aantal    full colour

instelkosten

 aantal     1-12 kleuren 

instelkosten
borduurkaart (eenmalig) 
volvlakborduringen op aanvraag

 aantal    1-12 kleuren

instelkosten
borduurkaart (eenmalig) 
volvlakborduringen op aanvraag

 12 20,95
 25 19,95
 50 18,95
 100 17,95
 250 16,95

25,00
55,00

 12 24,95
 25 23,95
 50 22,95
 100 21,95
 250 20,95

25,00
55,00

 12 13,95
 25 12,95
 50 11,95
 100 10,95
 250 9,95

59,00
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prijzen per stuk in € inclusief bedrukkingprijzen per stuk in € inclusief bedrukkingprijzen per stuk in € inclusief bedrukking

omschrijving lederen golfhandschoen voorzien van een magnetische 

ball marker met doming 

kleur wit

maten heren links: S, M, M/L, L of XL | heren rechts: M, M/L of L   

dames links: S, M of L

bedrukkingsformaat Ø 23 mm

levertijd ca. 10-15 werkdagen na goedkeuring proef 

omschrijving fiber soft golfhandschoen met lederen inzet op duim en deel 

van de handpalm voor optimale grip en duurzaamheid. Voorzien van een 

magnetische ball marker met doming. 

kleur wit

maten heren links: S, M, M/L, L , XL, XXL | heren rechts: S, M, M/L, L, XL | 

dames links: S, M, M/L, L

bedrukkingsformaat Ø 20 mm 

levertijd ca. 10-15 werkdagen na goedkeuring proef 

omschrijving cabretta lederen golfhandschoen voorzien van een 

magnetische ball marker met doming 

kleur wit of zwart (zwart uitsluitend heren links)

maten heren links: S, M, M/L, L , XL, XXL | heren rechts: S, M, M/L, L, XL 

dames links: S, M, M/L, L 

bedrukkingsformaat Ø 20 mm 

levertijd ca. 10-15 werkdagen na goedkeuring proef 

Callaway golfhandschoenFootJoy GT-Xtreme golfhandschoenFootJoy Weathersof golfhandschoen

 aantal full colour

instelkosten

 aantal full colour

instelkosten

 aantal full colour

instelkosten

 12 14,95
 25 14,50
 50 13,95
 100 13,50

59,00

 72 18,95
 96 17,95
 144 16,95
 288 15,95

59,00

 72 21,95
 96 20,95
 144 19,95
 288 18,95

59,00
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prijzen per stuk in € inclusief bedrukkingprijzen per stuk in € inclusief bedrukkingprijzen per stuk in € inclusief bedrukking

omschrijving one size synthetische golfhandschoen voorzien van 5 

kleuren bedrukking op de bovenzijde van de hand en magnetische ball 

marker met doming. Leverbaar als links- en rechtshandig model 

kleur wit

maten one size 

bedrukkingsformaat Ø 24 mm (ball marker)

levertijd ca. 25 werkdagen na goedkeuring proef 

omschrijving one size synthetische golfhandschoen voorzien van een

magnetische ball marker met doming. Leverbaar als links- en rechts-

handig model 

kleur wit/grijs/zwart 

maten one size 

bedrukkingsformaat Ø 22 mm

levertijd ca. 10-15 werkdagen na goedkeuring proef 

omschrijving cabretta lederen golfhandschoen voorzien van een 

magnetische ball marker met doming 

kleur wit/zwart

maten heren links/rechts: S, M, M/L, L of XL | dames links/rechts: S, M of L 

bedrukkingsformaat Ø 22 mm

levertijd ca. 10-15 werkdagen na goedkeuring proef 

Easy Glove one size golfhandschoen One size golfhandschoen Lederen golfhandschoen 

 aantal full colour

instelkosten

 aantal full colour

instelkosten

 aantal 5 kleuren + full colour

instelkosten per hand 

 50 20,95
 75 19,95
 100 18,95
 250 17,95

59,00

 30 14,95
 50 13,95
 100 12,95
 250 11,95

59,00

 30 12,95
 50 12,50
 100 11,95
 250 11,50

59,00
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prijzen per stuk in € inclusief borduring prijzen per stuk in € inclusief borduring prijzen per stuk in € inclusief borduring 

omschrijving Kingcap medium profile cap van geborsteld katoen met 

een velcro sluiting. Hoofdmaat 58 cm 

kleur zwart, navy, grijs, groen, lime, aqua, lichtblauw, rood, oranje, 

zand of wit

borduurformaat  120 x 50 mm 

levertijd ca. 5 werkdagen na goedkeuring borduurproef 

omschrijving Kingcap medium profile cap van fijn katoen met metalen 

buckle sluiting. Hoofdmaat 58 cm 

kleur zwart, navy, donkergrijs, grijs, flessengroen, groen, royal, aqua, 

lichtblauw, rood, roze, lichtroze, oranje, geel, khaki, lime of wit

borduurformaat  120 x 50 mm 

levertijd ca. 5 werkdagen na goedkeuring borduurproef 

omschrijving Kingcap low profile cap van polyester met velcro sluiting. 

Hoofdmaat 58 cm

kleur zwart/donkergrijs, donkergrijs/zwart of wit/donkergrijs 

borduurformaat  120 x 50 mm 

levertijd ca. 5 werkdagen na goedkeuring borduurproef 

Luxury fine cotton cap Basic brushed cap Luxury sports cap 

 aantal    1-12 kleuren

instelkosten
borduurkaart (eenmalig) 
volvlakborduringen op aanvraag

 aantal    1-12 kleuren

instelkosten
borduurkaart (eenmalig) 
volvlakborduringen op aanvraag

 aantal    1-12 kleuren

instelkosten
borduurkaart (eenmalig) 
volvlakborduringen op aanvraag

 12 8,20
 25 7,95
 50 7,65
 100 7,35
 250 6,95

25,00
55,00

 12 7,70
 25 7,45
 50 7,15
 100 6,85
 250 6,45

25,00
55,00

 12 8,70
 25 8,45
 50 8,15
 100 7,85
 250 7,45

25,00
55,00
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prijzen per stuk in € inclusief borduring prijzen per stuk in € inclusief borduring prijzen per stuk in € inclusief borduring 

omschrijving medium profile cap van polyester met velcro sluiting 

voorzien van magnetische ball marker op de klep. Logo Callaway op 

voorzijde en logo Odyssey op achterzijde geborduurd. Hoofdmaat 58 cm

kleur zwart, donkergrijs, navy, rood, royal of wit 

borduurformaat  60 x 40 mm 

levertijd ca. 10 werkdagen na goedkeuring borduurproef 

omschrijving medium profile cap van polyester met metalen buckle 

sluiting, voorzien van magnetische ball marker op de klep. Logo 

Titleist als 3D rubber print op de voorzijde en als 3D borduring op de 

achterzijde. Hoofdmaat 58 cm

kleur zwart, navy of wit 

borduurformaat  60 x 40 mm 

levertijd ca. 10 werkdagen na goedkeuring borduurproef 

omschrijving Kingcap low profile ball marker cap van polyester met een 

velcro sluiting. Ball marker niet inbegrepen. Hoofdmaat 58 cm

kleur zwart/donkergrijs, donkergrijs/zwart of wit/donkergrijs 

borduurformaat  120 x 50 mm 

levertijd ca. 5 werkdagen na goedkeuring borduurproef 

Callaway ball marker cap Titleist ball marker cap Luxury ball marker cap 

 aantal    1-12 kleuren

instelkosten
borduurkaart (eenmalig) 
volvlakborduringen op aanvraag

 aantal    1-12 kleuren

instelkosten
borduurkaart (eenmalig) 
volvlakborduringen op aanvraag

 aantal    1-12 kleuren

instelkosten
borduurkaart (eenmalig) 
volvlakborduringen op aanvraag

 12 29,95
 24 28,95
 48 27,95
 96 26,95
 252 25,95

25,00
55,00

 36 34,95
 48 33,95
 72 32,95
 96 31,95
 144 30,95

25,00
55,00

 12 9,40
 25 9,15
 50 8,85
 100 8,55
 250 8,15

25,00
55,00
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prijzen per stuk in € inclusief borduring prijzen per stuk in € inclusief borduring prijzen per stuk in € inclusief borduring 

omschrijving Kingcap gebreide beanie van acryl met omslagrand, 

one size fits all 

kleur zwart, donkergrijs of navy 

borduurformaat  100 x 40 mm 

levertijd ca. 5 werkdagen na goedkeuring borduurproef 

omschrijving Kingcap gebreide beanie van acryl met omslagrand, 

one size fits all 

kleur zwart, donkergrijs, navy of grijs 

borduurformaat  100 x 40 mm 

levertijd ca. 5 werkdagen na goedkeuring borduurproef 

omschrijving Kingcap gebreide beanie van acryl, one size fits all 

kleur zwart, donkergrijs, navy of grijs

borduurformaat  100 x 40 mm 

levertijd ca. 5 werkdagen na goedkeuring borduurproef 

Luxury melee hat Beanie with brim Basic beanie 

 aantal    1-12 kleuren

instelkosten
borduurkaart (eenmalig) 
volvlakborduringen op aanvraag

 aantal    1-12 kleuren

instelkosten
borduurkaart (eenmalig) 
volvlakborduringen op aanvraag

 aantal    1-12 kleuren

instelkosten
borduurkaart (eenmalig) 
volvlakborduringen op aanvraag

 12 6,90
 25 6,65
 50 6,35
 100 6,05
 250 5,65

25,00
55,00

 12 5,90
 25 5,65
 50 5,35
 100 5,05
 250 4,65

25,00
55,00

 12 5,75
 25 5,50
 50 5,20
 100 4,90
 250 4,50

25,00
55,00
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prijzen per stuk in € inclusief borduring prijzen per stuk in € inclusief borduring prijzen per stuk in € inclusief borduring 

omschrijving athletic fit stretch polo van FootJoy. Beeldmerk FootJoy 

op de kraag geborduurd. Materiaal 96% polyester / 4% spandex 

kleur zwart, antraciet, navy, blauw, lichtblauw, grijs, paars, wijnrood, 

rood, groen, lime, geel of wit

maten S, M, L, XL en XXL | zwart, navy, rood en wit ook in XS en XXXL 

borduurformaat  100 x 60 mm 

levertijd ca. 8 werkdagen na goedkeuring borduurproef

omschrijving performance polo van het merk Adidas. Logo Adidas op 

de rechterzijde geborduurd. Materiaal 100% polyester 

kleur zwart, grijs, navy, royal, lichtblauw, groen, rood, magenta, roze, 

oranje, geel of wit

maten XS, S, M, L en XL 

borduurformaat  100 x 60 mm 

levertijd ca. 8 werkdagen na goedkeuring borduurproef

omschrijving performance polo van het merk Adidas. Logo Adidas op 

de rechtermouw geborduurd. Materiaal 100% polyester 

kleur zwart, grijs, navy, royal, lichtblauw, groen, rood, magenta, roze, 

oranje, geel of wit

maten XS, S, M, L, XL en XXL  

borduurformaat  100 x 60 mm 

levertijd ca. 8 werkdagen na goedkeuring borduurproef 

FootJoy polo heren Adidas polo dames Adidas polo heren

 aantal  1-12 kleuren 
 

instelkosten
borduurkaart (eenmalig) 
volvlakborduringen op aanvraag

 aantal  1-12 kleuren 
 

instelkosten
borduurkaart (eenmalig) 
volvlakborduringen op aanvraag

 aantal  1-12 kleuren 
 

instelkosten
borduurkaart (eenmalig) 
volvlakborduringen op aanvraag

 12 41,95
 24 40,95
 48 39,95
 96 38,95

25,00
55,00

 12 41,95
 24 40,95
 48 39,95
 96 38,95

25,00
55,00

 12 56,95
 24 55,95
 48 54,95
 96 53,95

25,00
55,00
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prijzen per stuk in € inclusief borduring prijzen per stuk in € inclusief borduring prijzen per stuk in € inclusief borduring 

omschrijving opti-dry stretch polo van Callaway. Beeldmerk Callaway in 

de nek geborduurd. Materiaal 92% polyester / 8% spandex 

kleur zwart, navy, blauw, groen, rood, fuchsia, lichtroze, roze of wit

maten XS, S, M, L, XL, XXL en XXXL 

borduurformaat  100 x 60 mm 

levertijd ca. 8 werkdagen na goedkeuring borduurproef

omschrijving opti-dry stretch polo van Callaway. Logo Callaway op de 

rechtermouw geborduurd. Materiaal 91% polyester / 9% spandex 

kleur zwart, donkergrijs, navy, royal, grijsblauw, blauw, groen, lichtgroen, 

fuchsia, rood, lichtroze of wit 

maten XS, S, M, L, XL, XXL en XXXL 

borduurformaat  100 x 60 mm 

levertijd ca. 8 werkdagen na goedkeuring borduurproef

omschrijving stretch polo van het merk FootJoy. Beeldmerk FootJoy in 

de nek geborduurd. Materiaal 94% polyester / 6% spandex 

kleur zwart, navy, royal, blauw, lichtblauw, aqua, grijs, rood, roze of wit 

maten XS, S, M, L en XL | zwart, navy, aqua, rood en wit ook in XXL

borduurformaat  100 x 60 mm 

levertijd ca. 8 werkdagen na goedkeuring borduurproef

Callaway polo dames Callaway polo heren FootJoy polo dames 

 aantal  1-12 kleuren 
 

instelkosten
borduurkaart (eenmalig) 
volvlakborduringen op aanvraag

 aantal  1-12 kleuren 
 

instelkosten
borduurkaart (eenmalig) 
volvlakborduringen op aanvraag

 aantal  1-12 kleuren 
 

instelkosten
borduurkaart (eenmalig) 
volvlakborduringen op aanvraag

 12 56,95
 24 55,95
 48 54,95
 96 53,95

25,00
55,00

 12 52,95
 24 51,95
 48 50,95
 96 49,95

25,00
55,00

 12 52,95
 24 51,95
 48 50,95
 96 49,95

25,00
55,00
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prijzen per stuk in € inclusief borduring prijzen per stuk in € inclusief borduring prijzen per stuk in € inclusief bedrukking

omschrijving omkeerbare golfhanddoek met waterdichte regenhoes 

voorzien van een karabijnhaak

kleur zwart 

borduurformaat  80 x 80 mm 

levertijd ca. 10-15 werkdagen na goedkeuring proef

omschrijving waterdichte regenhoes in etui met ritssluiting en voorzien 

van een karabijnhaak

kleur zwart 

borduurformaat  80 x 40 mm 

levertijd ca. 10-15 werkdagen na goedkeuring proef

omschrijving stevige lichtgewicht golfparaplu met dubbellaags scherm 

en een doorsnede van 162 cm. Steel van glasvezel met een pop-up knop. 

Inclusief beschermhoes en doming op de onderzijde van het handvat

kleur zwart, zwart/wit, navy, navy/wit, blauw, blauw/wit, rood of rood/wit 

bedrukkingsformaat  200 x 200 mm 

levertijd ca. 10-15 werkdagen na goedkeuring proef 

2 in 1 golfhanddoek met regenhoesRegenhoesGolfparaplu 

 aantal 1 kleur op 2 panels full colour op 2 witte panels 
 

instelkosten

 aantal 1-12 kleuren 

instelkosten
borduurkaart (eenmalig) 
volvlakborduringen op aanvraag

 aantal 1-12 kleuren 

instelkosten
borduurkaart (eenmalig) 
volvlakborduringen op aanvraag

 12 38,95 39,95
 25 32,95 34,95
 50 31,95 33,95
 100 30,95 32,95

59,00

 12 29,95
 25 23,95
 50 22,95
 100 21,95

25,00
55,00

 12 24,95
 25 20,95
 50 19,95
 100 18,95

25,00
55,00
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prijzen per stuk in € inclusief borduring prijzen per stuk in € inclusief borduring 

omschrijving golftas met 4 vaks topverdeler, 5 afsluitbare vakken 

en koelsteekvak. Voorzien van diverse bevestigingspunten, dubbele 

draagband en regenkap met drukknopen

kleur zwart of wit

borduurformaat balvak of zijvak   85 x 85 mm 

levertijd ca. 10-15 werkdagen na goedkeuring borduurproef

omschrijving golftas met 5 vaks topverdeler, 7 afsluitbare vakken, een 

steekvak voor scorekaart houder en koelsteekvak. Voorzien van diverse 

bevestigingspunten, dubbele draagband en regenkap met drukknopen

kleur zwart

borduurformaat  80 x 80 mm 

levertijd ca. 10-15 werkdagen na goedkeuring borduurproef

Callaway standbag Asbri standbag 

 aantal 1-12 kleuren

instelkosten
borduurkaart (eenmalig) 
volvlakborduringen op aanvraag

 aantal 1-12 kleuren 

instelkosten
borduurkaart (eenmalig) 
volvlakborduringen op aanvraag

 6 199,95
 12 194,95
 24 189,95
 36 184,95

25,00
55,00

 2 199,95
 6 189,95
 12 179,95
 24 169,95

25,00
55,00
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prijzen per stuk in € inclusief bedrukkingprijzen per stuk in € inclusief bedrukkingprijzen per stuk in € inclusief bedrukking

omschrijving metalen bag tag met kunstlederen riempje, leverbaar in 

rond of rechthoek. Voorzien van een doming

kleur rvs, met een zwart riempje 

bedrukkingsformaat rond Ø 56 mm | rechthoek  60 x 53 mm 

levertijd ca. 10-15 werkdagen na goedkeuring proef

omschrijving kunststof bag tag voorzien van een doming

kleur wit 

bedrukkingsformaat Ø 82 mm 

levertijd ca. 10-15 werkdagen na goedkeuring proef

omschrijving kunststof bag tag met kunstlederen riempje, leverbaar in 

rond of rechthoek

kleur wit, met een zwart riempje 

bedrukkingsformaat rond Ø 95 mm | rechthoek  83 x 95 mm 

levertijd ca. 10-15 werkdagen na goedkeuring proef 

Metalen bag tagKunststof flex bag tag Kunststof bag tag

 aantal  full colour 

instelkosten

 aantal  full colour 
 
 

instelkosten

 aantal  full colour 
 

instelkosten

 25  4,50
 50  4,25
 100  3,95
 250  3,75

59,00

 25  4,75
 50  4,50
 100  4,25
 250  3,95

59,00

 25  4,75
 50  4,50
 100  4,25
 250  3,95

59,00
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prijzen per stuk in € inclusief borduring 1-12 kleurenprijzen per stuk in € inclusief borduring 1-12 kleurenprijzen per stuk in € inclusief borduring 1-12 kleuren

omschrijving gebreide headcover voorzien van zachte voering en 

beschermsok

kleur zwart, blauw of wit

borduurformaat hybrid Ø 58 mm | fairway Ø 58 mm | driver Ø 80 mm

levertijd ca. 10-15 werkdagen na goedkeuring borduurproef

omschrijving kunstlederen headcover voorzien van zachte voering en 

beschermsok

kleur zwart, blauw of wit

borduurformaat hybrid Ø 58 mm | fairway Ø 58 mm | driver Ø 80 mm

levertijd ca. 10-15 werkdagen na goedkeuring borduurproef

omschrijving kunstlederen headcover voorzien van zachte voering

kleur zwart, blauw, rood en wit

borduurformaat hybrid Ø 58 mm | fairway Ø 58 mm | driver Ø 80 mm

levertijd ca. 10-15 werkdagen na goedkeuring borduurproef

Pom pom headcoverLeatherette headcoverPrestige headcover 

 aantal Hybrid Fairway  Driver

instelkosten
borduurkaart (eenmalig) 
volvlakborduringen op aanvraag

 aantal Hybrid Fairway  Driver

instelkosten
borduurkaart (eenmalig) 
volvlakborduringen op aanvraag

 aantal Hybrid Fairway  Driver

instelkosten
borduurkaart (eenmalig) 
volvlakborduringen op aanvraag

 12 26,95 27,95 28,95
 24 22,95 23,95 24,95
 48 21,95 22,95 23,95
 96 20,95 21,95 22,95

25,00
55,00

            12                          25,95                                 26,95 27,95
 24  22,95 23,95 24,95
 48 21,95 22,95 23,95
 96 20,95 21,95 22,95

25,00
55,00

    
            12                          25,95                                 26,95 27,95
 24 21,95 22,95 23,95
 48 20,95 21,95 22,95
 96 19,95 20,95 21,95

25,00
55,00
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prijzen per stuk in € inclusief borduring prijzen per stuk in € inclusief borduring prijzen per stuk in € inclusief borduring 

omschrijving gevoerde schoenentas met ventilatieogen en een stevig 

handvat. Voorzien van twee compartimenten met ritssluiting. Formaat 26 

x 12 x 24 cm

kleur zwart

borduurformaat  80 x 80 mm

levertijd ca. 10-15 werkdagen na goedkeuring borduurproef

omschrijving schoenentas met ventilatiepanelen en stevig handvat. 

Formaat 24 x 16 x 36 cm

kleur zwart

borduurformaat  80 x 80 mm

levertijd ca. 10-15 werkdagen na goedkeuring borduurproef

omschrijving schoenentas met ventilatieogen aan beide zijkanten en 

stevig handvat. Formaat 26 x 11 x 32 cm

kleur donkergrijs 

borduurformaat  80 x 80 mm 

levertijd ca. 10-15 werkdagen na goedkeuring borduurproef 

Voyager schoenentas Wilson schoenentas Footjoy schoenentas 

 aantal  1-12 kleuren 
 

instelkosten
borduurkaart (eenmalig) 
volvlakborduringen op aanvraag

 aantal  1-12 kleuren 
 

instelkosten
borduurkaart (eenmalig) 
volvlakborduringen op aanvraag

 aantal  1-12 kleuren 
 

instelkosten
borduurkaart (eenmalig) 
volvlakborduringen op aanvraag

 12 31,95
 24 30,95
 48 29,95
 96 28,95

25,00
55,00

 12 31,95
 24 30,95
 48 29,95
 96 28,95

25,00
55,00

 12 24,95
 24 24,50
 48 23,95
 96 23,50

25,00
55,00
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prijzen per stuk in € inclusief borduring prijzen per stuk in € inclusief borduring prijzen per stuk in € inclusief borduring 

omschrijving reistrolley voorzien van wielen, uitschuifbare handgreep en 

diverse opbergvakken met afsluitbare ritsen. Formaat 35 x 22 x 54 cm

kleur zwart

borduurformaat  100 x 100 mm

levertijd ca. 10-15 werkdagen na goedkeuring borduurproef

omschrijving toilettas voorzien van een groot hoofdvak en diverse 

opbergvakken. Formaat 22 x 10 x 31 cm

kleur zwart 

borduurformaat  70 x 70 mm

levertijd ca. 10-15 werkdagen na goedkeuring borduurproef

omschrijving reistas voor golfset voorzien van wielen, apart schoenenvak, 

gevoerde handgreep en clubhoofdbeschermer. Formaat 40 x 28 x 135 cm

kleur zwart

borduurformaat  100 x 100 mm

levertijd ca. 10-15 werkdagen na goedkeuring borduurproef

Voyager trolleyVoyager toilettas Voyager reistas

 aantal  1-12 kleuren 
 

instelkosten

 aantal  1-12 kleuren 
 

instelkosten

 aantal  1-12 kleuren 
 

instelkosten

 2 139,95
 6            129,95
 12            119,95
 24            109,95

59,00

 6 29,95
 12 28,95
 24 27,95
 48 26,95

59,00

 2              159,95
 6              149,95
 12            139,95
 24 129,95

59,00
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prijzen per stuk in € inclusief bedrukkingprijzen per stuk in € inclusief bedrukking prijzen per stuk in € inclusief bedrukking

omschrijving set van twee kunststof custom made tee markers, 

formaat 35 x 15 cm

kleur wit

bedrukkingsformaat  350 x 150 mm

levertijd ca. 10-15 werkdagen na goedkeuring proef

omschrijving rubberen hole cup insert voorzien van een doming, 

formaat Ø 94 mm

kleur wit 

bedrukkingsformaat  95 x 30 mm

levertijd ca. 10-15 werkdagen na goedkeuring proef

omschrijving all-over bedrukte polyester hole vlag met kunststof tube 

voor een eenvoudige bevestiging, formaat 40 x 31 cm 

kleur wit 

bedrukkingsformaat  400 x 310 mm 

levertijd ca. 8 werkdagen na goedkeuring proef

Set tee markersHole cup insert Hole vlag 

 aantal full colour

instelkosten

 aantal  full colour 
 

instelkosten

 aantal  full colour 
   

instelkosten

 18 35,95
 36 34,95
 54 33,95
 72 32,95

59,00

 18 12,95
 36 11,95
 54 10,95
 72 9,95

59,00

 9 17,95
 18 16,95
 36 15,95
 72 14,95

59,00
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prijzen per stuk in € inclusief full colour bedrukkingprijzen per stuk in € inclusief full colour bedrukking

omschrijving 115 grams polyester beachflag, all-over full colour bedrukt. 

Inclusief stok en grondpen 

levertijd ca. 8 werkdagen na goedkeuring proef

omschrijving 200 grams polyester pop-up banner, 2-zijdig all-over full 

colour bedrukt. Inclusief draagtas en grondpennen

levertijd ca. 8 werkdagen na goedkeuring proef

BeachflagPop-up banner 

 aantal 120 x 70 cm 200 x 100 cm  250 x 100 cm

instelkosten

 aantal 65 x 200 cm 70 x 300 cm  80 x 400 cm

instelkosten

 2 159,95 179,95 214,95
 6 144,95 159,95 199,95
 12 109,95 129,95 149,95
 24 89,95 124,95 139,95

59,00

 2 99,95 119,95 134,95
 6 84,95 104,95 119,95
 12 79,95 99,95 109,95
 24 69,95 84,95 99,95

59,00
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prijzen per stuk in € inclusief bedrukkingprijzen per stuk in € inclusief bedrukkingprijzen per stuk in € inclusief bedrukking

omschrijving meerprijs doosje voor 1 tennisbal

kleur wit, all-over full colour bedrukt

levertijd ca. 10-15 werkdagen na goedkeuring proef

omschrijving gekleurde bedrukte drukloze tennisbal, Europees 

geproduceerd

kleur groen, rood, oranje, roze of wit

bedrukkingsformaat  45 x 25 mm

levertijd ca. 10-15 werkdagen na goedkeuring proef

omschrijving bedrukte drukloze tennisbal, Europees geproduceerd

kleur geel

bedrukkingsformaat  45 x 25 mm 

levertijd ca. 10-15 werkdagen na goedkeuring proef

Full colour doosjeTennisbal gekleurdTennisbal

 aantal  full colour 
 

instelkosten

 aantal  full colour 
 

instelkosten

 aantal  full colour 
 

instelkosten

 150        2,95
 300          1,95
 500          1,50
 1.000      1,25

59,00

 150        4,25
 300          3,95
 500          3,75
 1.000      3,50

59,00

 150          3,95
 300          3,75
 500          3,50
 1.000      3,25

59,00
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prijzen per stuk in € inclusief bedrukking prijzen per stuk in € inclusief bedrukkingprijzen per stuk in € inclusief bedrukking

omschrijving 3 bedrukte drukloze tennisballen verpakt in transparante 

koker met etiket rondom. Europees geproduceerd 

kleur geel

bedrukkingsformaat bal  45 x 25 mm | label  210 x 135 mm

levertijd ca. 10-15 werkdagen na goedkeuring proef

omschrijving 3 gekleurde bedrukte drukloze tennisballen verpakt in een 

transparante koker met etiket rondom. Europees geproduceerd 

kleur zwart, donkerblauw, groen, rood, oranje, roze, geel of wit

bedrukkingsformaat bal  45 x 25 mm | label  210 x 135 mm

levertijd ca. 10-15 werkdagen na goedkeuring proef

omschrijving 3 bedrukte drukloze tennisballen verpakt in transparante 

koker. Europees geproduceerd 

kleur geel

bedrukkingsformaat  45 x 25 mm 

levertijd ca. 10-15 werkdagen na goedkeuring proef

Tube tennisballen Tube gekleurde tennisballenTube tennisballen

 aantal  full colour 
 

instelkosten

 aantal  full colour 
 

instelkosten

 aantal  full colour 
 

instelkosten

 48 14,75
 96 14,25
 192 13,75
 384 13,25

59,00

 45 13,95
 90 13,50
 180 12,95
 360 12,50

59,00

 45 12,95
 90 12,50
 180 11,95
 360 11,50

59,00
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prijzen per stuk in € inclusief bedrukkingprijzen per stuk in € inclusief bedrukkingprijzen per stuk in € inclusief bedrukking

omschrijving 3 gekleurde bedrukte gasgevulde padelballen verpakt in 

transparante koker met etiket rondom. Europees geproduceerd 

kleur groen, rood, oranje, roze of wit

bedrukkingsformaat bal  45 x 25 mm | label  210 x 135 mm

levertijd ca. 10-15 werkdagen na goedkeuring proef

omschrijving 3 bedrukte gasgevulde padelballen verpakt in 

transparante koker met etiket rondom. Europees geproduceerd 

kleur geel

bedrukkingsformaat bal  45 x 25 mm | label  210 x 135 mm

levertijd ca. 10-15 werkdagen na goedkeuring proef

omschrijving 3 bedrukte gasgevulde padelballen verpakt in 

transparante koker. Europees geproduceerd 

kleur geel

bedrukkingsformaat  45 x 25 mm 

levertijd ca. 10-15 werkdagen na goedkeuring proef

Tube gekleurde padelballenTube padelballenTube padelballen

 aantal  full colour 
 

instelkosten

 aantal  full colour 
 

instelkosten

 aantal  full colour 
 

instelkosten

 45 13,95
 90 13,50
 180 12,95
 360 12,50

59,00

 45 14,95
 90 14,50
 180 13,95
 360 13,50

59,00

 45 15,75
 90 15,25
 180 14,75
 360 14,25

59,00
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prijzen per stuk in € inclusief bedrukkingprijzen per stuk in € inclusief bedrukkingprijzen per stuk in € inclusief bedrukking

omschrijving tennisbal sleutelhanger gemaakt van echt tennisvilt, 

Europees geproduceerd

kleur wit of roze

bedrukkingsformaat  25 x 10 mm 

levertijd ca. 10-15 werkdagen na goedkeuring proef

omschrijving tennisbal sleutelhanger gemaakt van echt tennisvilt, 

Europees geproduceerd

kleur geel

bedrukkingsformaat  25 x 10 mm 

levertijd ca. 10-15 werkdagen na goedkeuring proef

omschrijving golfbal sleutelhanger gemaakt van een blanco golfbal

kleur wit 

bedrukkingsformaat Ø 25 mm 

levertijd ca. 6 werkdagen na goedkeuring proef 

Tennisbal sleutelhanger gekleurd Tennisbal sleutelhanger geel Golfbal sleutelhanger 

 aantal  full colour 
 

instelkosten

 aantal  full colour 
 

instelkosten

 aantal  full colour 
 

instelkosten

 150 3,25
 300 2,95
 500 2,75
 1.000 2,50

59,00

 150 2,95
 300 2,75
 500 2,50
 1.000 2,25

59,00

 100 2,25
 250 2,05
 500 1,85
 1.000 1,65

59,00
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