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BESTELFORMULIER 
 

1. Kunstkaarten 

 

‘Kijken over grenzen’,  ‘Zon op uw weg’ , ‘Liefde op een voetstuk’ , 

‘Op handen gedragen’ , ‘Ik zie jou, zie jij mij’ en ‘De droom’,      

’Wind onder de vleugels’. 

Kaarten worden geleverd op FSC papier 190 gram en met een 

enveloppe. 

 

Prijzen per stuk: 

1-25        stuks:       € 2      

26-50      stuks:       € 1,75  

51-100    stuks:       € 1,50  

Meer dan 100 stuks: € 1,25 

 

Kleine aantallen kaarten zijn uit voorraad leverbaar. Grote aantallen kaarten 

hebben een levertijd van twee weken. 

De Kunstkaarten kunnen met een korte tekst en/of logo in zwart of kleur op 

de rechter binnenzijde van de gevouwen kaart geleverd worden.  

Tekst en logo kunt u in Word of PDF per mail aanleveren. 

U ontvangt dan een proefdruk in PDF per mail ter goedkeuring retour. 

Na uw goedkeuring wordt een indicatie van de levertijd gegeven. 

De drukkosten van een korte tekst op de Kunstkaarten zijn 20 eurocent per 

stuk. 

Verzendkosten worden in rekening gebracht. 

 

Het aankoopbedrag van de kaarten komt als een donatie rechtstreeks ten 

goede van de kinderen in het project ‘Kings and Queens’ in Ghana. 

 

Stichting Rising Stars is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut 

Beogende Instelling ( ANBI ). Dit betekent dat donaties aftrekbaar zijn van de 

inkomstenbelasting. 
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BESTELLIJST AANTAL TE 

BESTELLEN 

KAARTEN 

PRIJS PER 

STUK 

MET KORTE 

TEKST  

EN/OF LOGO 

KOSTEN 

TEKST PER 

STUK 

Totaal van: 

Kaart x prijs 

en 

Tekst x prijs 

Kunstkaarten:      

Kijken over 

grenzen 

     

Zon op uw weg      

Liefde op een 

voetstuk 

     

Op handen 

gedragen 

     

Ik zie jou, zie 

jij mij 

     

De droom      

Wind onder de 

vleugels 

     

Niet apart, 

maar gewoon 

anders 

     

Totaal 

generaal: 

     

 

 

 

Bestellingen kunt u richten aan: 

Stichting Rising Stars,                     

p/a Clinghof 1                                                    

5673 BW Nuenen                                                        

T: 040-2833811                                              E: jaapmatser@rising-stars.nl                                                                                                                          

mailto:jaapmatser@rising-stars.nl

