
De lasersnijder graveert snel en precies op allerlei verschillende materialen. Ik heb een aantal producten om te 
graveren op voorraad, maar je bent welkom om je eigen items aan te leveren, ik zal dan beoordelen of het geschikt 
is om te graveren. In sommige gevallen zal ik dan één exemplaar nodig hebben om op te testen, hou daar rekening 
mee. Het maximale oppervlakte dat ik op de plaat kan leggen is 600 x 400 mm en voorwerpen kunnen niet hoger zijn 
dan 21 cm. 

Om te kunnen graveren heb ik een vectorbestand nodig dat de lasersnijder kan uitlezen. Voorbeelden van vectorbe-
standen zijn .ai, .eps, .pdf, .dxf, en .svg. Als je niet beschikt over een vectorbestand, of als je alleen een schets of idee 
hebt, kan ik je helpen om dit digitale bestand te maken. In dat geval zal ik in een offerte de kosten specificeren voor 
de tijd die ik nodig heb om jouw idee om te zetten naar een goed ontwerp. Het uurtarief voor teken- en ontwerp-
werk is €60,00. 

De kosten zijn opgebouwd uit start-/instelkosten en graveerkosten. Alle genoemde prijzen zijn ex. btw.

GRAVEREN prijs per stuk

• Start- instelkosten € 10,33

• Graveerkosten Afmeting Aantal

XXS: tot 12,5cm² 1 € 2,98

Bijvoorbeeld 5 x 2,5cm 2-5 € 2,40

6-10 € 2,07

11-20 € 1,78

21-50 € 1,49

>50 € 1.32

XS: 12,5-25cm² 1 € 3,72

Bijvoorbeeld 5 x 5cm 2-5 € 2,98

6-10 € 2,60

11-20 € 2,23

21-50 € 1,86

>50 € 1,65

S: 26-50cm² 1 € 7,44

Bijvoorbeeld 5 x 10cm 2-5 € 5,95

6-10 € 5,21

11-20 € 4,46

21-50 € 3,72

>50 € 3,31

M: 51-100cm² 1 € 11,16

Bijvoorbeeld 10 x 10cm 2-5 € 8,93

6-10 € 7,64

11-20 € 6,69

21-50 € 5,58

>50 € 5,04
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GRAVEREN prijs per stuk

• Graveerkosten Afmeting Aantal

L: 101-200cm² 1 € 14,88

Bijvoorbeeld 10 x 20cm 2-5 € 11,90

6-10 € 10,41

11-20 € 8,93

21-50 € 7,44

>50 € 6,69

XL: 201-400cm² 1 € 20,49

Bijvoorbeeld 20 x 20cm 2-5 € 17,85

6-10 € 15,62

11-20 € 13,39

21-50 € 11,16

>50 € 9,17

Heb je nog vragen? Mail me op hello@lalalaserstudio.nl.
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