
PRIJZEN  De minimumbestelhoeveelheid voor gepersonaliseerde jetons is 
1000 jetons. Contacteer ons via info@jeton.be met uw wensen (soort, hoe-
veelheid, …) of bestel uw jetons rechtstreeks via www.jetonwebshop.com

Ø 23,3 mm Ø 25 mm Ø 29 mm Ø 35 mm Ø 38 mm zeshoek

Ø 23,3 mm Ø 25 mm Ø 29 mm Ø 35 mm Ø 38 mm rechthoek

Ø 23,3 mm Ø 25 mm Ø 29 mm Ø 35 mm rechthoek

zelfklevend
nummerplaatje
Ø 29 mm

model 2
vierkante opening

Gegraveerde jetons 
Gegraveerde jetons dragen uw logo en/of tekst 
in reliëf. Het opschrift blijft dus in dezelfde kleur 
als de munten en is duidelijk leesbaar en goed 
voelbaar.

Bedrukte jetons
Bedrukte jetons bieden u de mogelijkheid om
uw logo of tekst in kleur op jetons te plaatsen. 
U heeft de keuze om in 1 kleur of full colour te
bedrukken. We kunnen allerlei zaken op onze 
jetons drukken, bijvoorbeeld: bedrijfslogo’s, 
foto’s, barcodes, opeenvolgende nummering, 
QR-codes,... Neem gerust contact met ons op 
als u vragen heeft over de mogelijkheden.

Jetons bedrukt in 1 kleur
- bedrukt op witte jeton, 1 of 2 zijden
- bedrukt op gekleurde jeton, 1 of 2 zijden
Jetons bedrukt in full colour
- bedrukt op witte jeton, 1 of 2 zijden
- bedrukt op gekleurde jeton, 1 of 2 zijden

ECO-tokens
ECO-TOKENS zijn milieuvriendelijke jetons, 
vervaardigd uit een bioplastic op basis van 
zetmeel. Dit zetmeel is afkomstig uit aardap-
pelschillen. Onze ECO-TOKENS zijn dus niet 
alleen 100% biologisch afbreekbaar in de natuur, 
ze worden ook gemaakt met natuurlijke en 
hernieuwbare grondstoffen.

Wij raden u aan voor gegraveerde ECO-TOKENS 
te kiezen. Voor de simpele reden dat het gebruik 
van inkten minder ecologisch is.

Crystal-tokens
CRYSTAL TOKENS zijn zeer mooie door-
schijnende jetons die in één kleur of full colour 
bedrukt kunnen worden in elke gewenste kleur. 
Deze unieke jetons hebben een zeer exclusieve 
en opvallende look. Dankzij de transparantie 
bent u ook zeker van een zeer hoge veiligheid.
De CRYSTAL TOKEN kan bedrukt worden in 
een oneindig aantal kleuren (pantone, CMYK,...). 
Deze transparante jetons worden slechts langs
één zijde bedrukt.

Houten jetons 
Gegraveerde jetons dragen uw logo en/of tekst 
in reliëf, maar we kunnen ook drukken op hout.

Standaard ontwerpen gegraveerde jetons

Afmetingen en vorm gegraveerde jetons

Afmetingen en vorm bedrukte jetons

Afmetingen en vorm crystal jetons

Standaard ontwerpen bedrukte jetons
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... en nog veel meer

Garderobemunten
Garderobemunten zijn een alternatief voor 

papieren vestiairebonnetjes en zijn zeer duurzaam. 
Ze kunnen steeds weer herbruikt worden.

model 1
ronde opening



CODE ASSORTIMENT
Prijsdeviatie

Deviation prix
Price deviation

Leveringstermijn
Date de livraison

Delivery time

PL-1 Gegraveerd Engravé Embossed 100% 2 à 4 weken
weeks / semaines

PL-2 Wit: monochroom 
1 zijde bedrukt

Blanc: imprimé 
monochrome 1 face

White: monochrome
1 side printed 125% 2 à 4 weken

weeks / semaines

PL-3 Gegraveerde Ecotokens Ecotokens engravés Embossed Ecotokens 131% 2 à 4weken
weeks / semaines

PL-4 Wit: polychroom 
1 zijde bedrukt

Blanc: imprimé
polychrome 1 face

White: polychrome
1 side printed 138% 2 à 4 weken

weeks / semaines

PL-5 Crystal - transparant Crystal - transparant Crystal - transparent 138% 2 à 4 weken
weeks / semaines

PL-6 Kleur: monochroom 
1 zijde bedrukt

Couleur: imprimé
monochrome 1 face

Colour: monochrome
1 side printed 141% 2 à 4 weken

weeks / semaines

PL-7 Wit: monochroom 
2 zijden bedrukt

Blanc: imprimé 
monochrome 2 faces

White: monochrome
2 sides printed 144% 2 à 4 weken

weeks / semaines

PL-8 Wit: polyochroom 
2 zijden bedrukt

Blanc: imprimé
polychrome 2 faces

White: polychrome
2 sides printed 156% 2 à 4 weken

weeks / semaines

PL-9 Kleur: polychroom 
1 zijde bedrukt

Couleur: imprimé
polychrome 1 face

Colour: polychrome
1 side printed 156% 2 à 4 weken

weeks / semaines

PL-10 Kleur: monochroom 
2 zijden bedrukt

Couleur: imprimé
monochrome 2 faces

Colour: monochrome
2 sides printed 160% 2 à 4 weken

weeks / semaines

PL-11 Kleur: polychroom 
2 zijden bedrukt

Couleur: imprimé
polychrome 2 faces

Colour: polychrome
2 sides printed 174% 2 à 4weken

weeks / semaines

PL-12 Hout bedrukt Bois imprimé Printed wood 226% 2 à 4 weken
weeks / semaines

PL-13 Hout gegraveerd Bois engravé Embossed wood 278% 2 à 4 weken
weeks / semaines

Prijsvergelijkingen plastic/houten jetons - Comparaison prix jetons plastiques/bois - Price comparison plastic/wooden tokens

PL-1 PL-2 PL-3 PL-4 PL-5 PL-6 PL-7 PL-8 PL-9 PL-10 PL-11 PL-12 PL-13
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Prijzen zijn afhankelijk van:
- soort
- gewenste hoeveelheid
- diameter
- éénzijdige of meerzijdige bedrukking
- identieke of verschillende zijden

In deze tabel  krijgt u al een idee van de prijsverschillen



Sorteerborden
Sorteerborden zijn niet enkel handig om jetons te bewaren en om ze snel te tellen. Soms kan het nodig zijn om naast de jetonverkoop via de 
automaten, ook iemand in te schakelen die rechtstreekse kassajetonverkoop organiseert. Sorteerborden maken dat erg makkelijk ...

ITD bvba heeft 2 soorten in zijn assortiment :

soft plastic
500 jetons   10 €/stuk

-  kortingen mogelijk
 voor grote 
 aantallen 

- levering uit stock

 Alle vermelde prijzen  
 zijn in euro, exclusief  
 21% BTW

hard plastic
1000 jetons   20 €/stuk

wit geel oranje rood zwart donkerblauw bordeaux

wit

lichtgroen

fl uogeel*

geel

donkergroen

fl uogroen*

oranje

zwart

fl uoroze*

rood

grijs

* licht op met black light

lichtblauw
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metalic 
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metalic 
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metalic 
donkergroen

Contact details 
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Kleuren

Kleuren Eco-tokens
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Onze gegraveerde en bedrukte plastic jetons zijn beschikbaar in de volgende standaard kleuren. 

Toch nog graag een andere kleur? 
Vraag maar, we proberen een oplossing te vinden!

Jeton wisselautomaat 
ITD PRO CHANGER 1000.08


