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VAN EVO REPRO               NAAR OMGEDRAAID
Verandering
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“Omdenken, 
anders doen  

en uitdraaien”
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G raag stellen wij ons voor, de mensen uit wie ‘Omgedraaid’ 
bestaat. Wij zijn een bevlogen duo grafische vormgevers: 
eigenaar Ricardo van Oeveren (‘ik ben 36 jaar en heb een 

vrouw, een zoontje en een hond’) en Karin Buijs (‘ik ben ouder dan 
Ricardo’s moeder en heb thuis een hele leuke man’). 

Laten we beginnen met Ricardo. Hij was al jong bezig met maken 
van schetsen en ontwerpen en vindt dat dingen er altijd mooi uit 
moeten zien. ‘Ik word er blij van als ontwerpen origineel zijn, met  
bijzondere lettertypes en een goede lay-out. Er zijn meer mensen die 
een ontwerp kunnen maken dat er mooi uitziet, maar zorgen dat het 
technisch helemaal klopt is echt een vak.’ 

Het grafisch lyceum was voor Ricardo dan ook een logische keuze. 
Na zijn opleiding grafische vormgeving startte Ricardo in 2007 met 
het bedrijf EVO Reproservice, aanvankelijk met zijn vader Ed van 
Oeveren. Het eerste pand was in de Alphense Prins Hendrikstraat, 
waar ze veel particulieren van drukwerk voorzagen. 

Tot zes jaar geleden. Op zoek naar een goede en betrouwbare kracht 
kwam Ricardo terecht bij Karin Buijs, net als hij van Alphense 
bodem. Karin bracht een schat aan ervaring met zich mee. In de 
jaren tachtig begon ze als DTP vormgever, ‘toen printen nog niet 
digitaal ging, maar je alles nog handmatig moest knippen en plakken’ 
en werkte bij verschillende drukkerijen en reclamebureaus in de 
regio, tot ze door een reorganisatie werd wegbezuinigd. Het was een 
perfecte match. Karin is zo mogelijk technisch nog kritischer dan 
Ricardo, terwijl Ricardo vooral het creatieve brein is. We zitten op 
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één lijn in wat we willen: we kunnen lachen en hechten waarde aan 
een informele omgang met klanten, maar nemen ons werk 
heel serieus en stellen altijd hoge eisen. Samen bouwden we de 
zaak om tot EVO print & design, betrokken een pand aan de  
A. van Leeuwenhoekweg, en richtten we ons meer op de creatieve en 
zakelijke markt. 

Hiermee is een verandering ingezet die we in 2022 hebben bekroond 
met een andere naam, uitstraling en insteek die helemaal bij ons 
passen. Zeker sinds Ricardo een zoontje heeft gekregen, vindt hij dat 
we niet alleen met mensen maar ook met de wereld zo goed mogelijk 
moeten omgaan. Ook het hebben van plezier in ons werk is voor 
ons essentieel, en voor ons betekent dat: uniek grafisch ontwerp en 
een gezellige sfeer. We gaan dus verder met dezelfde persoonlijke 
benadering en hoge kwaliteit die onze klanten gewend zijn, maar met 
meer focus op de zaken waar wij waarde aan hechten: meer grafisch 
design, meer duurzaamheid en meer van deze tijd.
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Creatief en kwalitatief 
Voor ons is design geen bijzaak maar een hoofdzaak. Wij zijn gespecialiseerd in het maken van 
bijzondere producten die we speciaal voor een bedrijf ontwerpen en printen. Denk aan unieke 
huisstijlen, aantrekkelijke posters, of overzichtelijke brochures. We hebben onze eigen printers 
die geschikt zijn voor verschillende grafische toepassingen, hierdoor kunnen we heel snel 
schakelen en zien we direct wat er uit de machine komt.

Persoonlijk en EERLIJK  
Als we aan het werk zijn, gaan we er voor de volle honderd procent voor. We doen ons werk 
met veel plezier en energie, en dat merk je. We hebben aandacht voor elke klant, groot of 
klein, en denken graag met je mee. Door de juiste vragen te stellen en goed te plannen en 
communiceren, helpen we je snel aan een passende oplossing. Heb je een vraag over de 
mogelijkheden? Voel je altijd vrij om binnen te lopen! 

Duurzaam en groen 
Wij vinden het onze taak om goed voor de wereld te zorgen, en dat betekent dat we ook onze 
verantwoordelijkheid dragen om zo duurzaam mogelijk te printen. Daarom printen we bij 
Omgedraaid zo veel mogelijk op gerecycled papier; zwaar gebleekt papier komt er bij ons niet 
meer in. Het is iets minder wit, maar zeker niet minder mooi. We hebben bovendien weinig 
uitstoot, omdat onze machines zo milieuvriendelijk mogelijk zijn. Ook komen we beide op de 
fiets naar de zaak en is onze koffie bijvoorbeeld biologisch.
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Papiersoorten
Steinbeis No1  
Gerecycled papier gemaakt van 100% teruggewonnen papier.
Steinbeis gerecycled papier helpt de wereld een beetje duurzamer 
te maken. Bij de productie worden waardevolle hulpbronnen 
zoals hout, energie en water bespaard en wordt de CO2-uitstoot 
verminderd. www.stp.de
80 grams

Biotop 3 NEXT
Is een veelzijdige papiersoort zonder optische witmakers en een 
natuurlijk witte tint. Deze kwaliteit is 100% chloorvrij en bestand 
tegen veroudering. De natuurwitte tint in combinatie met een fijn 
papiergevoel, maakt deze papiersoort zeer geschikt voor boeken, 
brochures, tijdschriften, direct mails en vele andere soorten 
producties. 
80, 120, 160, 200 en 300 grams
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Mooi, onderscheidend papier geeft veel 
positieve energie in ontwikkeling en gebruik. 
VoorBIJ©-papier is prachtig en karakteristiek 
met een duurzame uitstraling door de tint 
en zichtbare bermgrasvezels. Het benadrukt 
de duurzame en circulaire missie die je wilt 
uitdragen.

Het bloemrijke maaisel dient samen met gerecycled papier als basis 
voor de grondstof voor papier. De bermgrasvezels worden gewonnen 
uit het maaisel van ecologisch beheerde bermen. Gewoon uit 
Nederland. Daardoor zijn de transportlijnen bijzonder kort.

Het maaisel dat voorheen werd afgevoerd krijgt bij ons een tweede 
leven als grondstof voor papier. Papier dat na gebruik weer gerecycled 
kan worden. Zo blijft de cirkel mooi rond! www.voorbijpapier.nl
90, 140, 250, 300 grams

Balance Pure  
Offsetpapier, wit, mat uit 100% gerecycleerde vezel. 
80, 170 en 350 grams

Balance Silk
Gestreken papier, wit, zijdemat uit 100% gerecycleerde vezel. 
120, 160, 250 en 350 grams
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Huisstijl 
Bij ons kun je terecht voor al je zakelijk drukwerk, met je 
eigen logo en in je eigen huisstijl. Wij staan te popelen 
om je bedrijf van een sterk beeldmerk te voorzien. Een 
goed ontworpen huisstijl zorgt voor herkenbaarheid 
en weerspiegelt de identiteit van je bedrijf. Is je bedrijf 
vernieuwend? Duurzaam? Vertrouwd? Creatief ? Laat 
het dan zien met je huisstijl. Wij kunnen alles printen 
wat je nodig hebt. Denk aan visitekaartjes en briefpapier, 
maar ook aan enveloppen, notitieblokken, stickers, 
bureauonderleggers, presentatiemappen en meer.

Promotie 
Goed promotiemateriaal voldoet in ieder geval aan 
twee eisen: je moet in één opslag kunnen zien dat het 
een uitgave van je bedrijf is, én het design moet visueel 
indrukwekkend zijn. Wij zijn gespecialiseerd in het 
ontwerpen en afdrukken van full colour printwerk van 
haarscherpe kwaliteit in uiteenlopende formaten. Kom 
dus langs als je op zoek bent naar grafisch treffende 
brochures, flyers, kalenders, posters, borden, vlaggen en 
banners.
 

Producten    

PRIJSje ? Neem contact met ons op en wij helpen je graag en vrijblijvend verder!  
Bel naar 0172 499 409 of stuur ons een bericht op info@omgedraaid.nl
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Horeca
Maak de horeca-ervaring van je gasten compleet met 
menukaarten, placemats, tafeldisplays, bierviltjes, of 
bestekzakjes met jouw logo, in je eigen huisstijl. Door 
een mooie menukaart krijgen je gasten vanzelf zin om 
iets lekkers te bestellen. Door ook de andere producten 
te personaliseren in je eigen stijl zorg je voor een 
professioneel ogend geheel.  

Boekwerken
Wij zorgen voor het printen en binden van alle soor-
ten boekwerken, zoals hardcover of softcover boeken, 
magazines en rapporten. Ook kunnen wij de door ons 
afgedrukte prints inbinden met een metalen ringband 
of gelijmde rug, zodat de pagina’s makkelijk zijn om te 
slaan - een populaire keuze bij brochures.

Familiedrukwerk
Iedere gebeurtenis vraagt om een passende kaart. Denk 
aan geboortekaarten, huwelijkskaarten, jubileumkaarten 
of rouwkaarten. Wij zorgen voor een persoonlijk 
ontwerp dat precies bij de gelegenheid past en drukken 
het af in hoge kwaliteit, ook in kleine oplages. Kom 
vooral ook eens vrijblijvend langs als je een idee hebt 
voor een kaart en er graag een professioneel ontwerp van 
zou willen maken. 

en diensten 

Neem contact met ons op en wij helpen je graag en vrijblijvend verder!  
Bel naar 0172 499 409 of stuur ons een bericht op info@omgedraaid.nl
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PRIJSLIJST
Printen
Digitaal instellen   €  3,95  (éénmalig voor alle opdrachten)

Zwart-wit A4  1-99 €  0,11 

Zwart-wit A4  100-249 €  0,10 

Zwart-wit A4  250-499 €  0,09 

Zwart-wit A4  500-999 €  0,08 

Zwart-wit A4  1000-2499 €  0,07 

Zwart-wit A4  2500 en meer €  0,06 

Full Color A4  1-99 €  0,35 

Full Color A4  100-249 €  0,30 

Full Color A4   250-499 €  0,25 

Full Color A4   500-999 €  0,20 

Full Color A4   1000 en meer €  0,15 

 

 

Zwart-wit A3   1-99 €  0,22 

Zwart-wit A3  100-249 €  0,20 

Zwart-wit A3  250-499 €  0,18 

Zwart-wit A3  500-999 €  0,16 

Zwart-wit A3  1.000-2499 €  0,14 

Zwart-wit A3 2.500 en meer €  0,12 

Full Color A3 1-99 €  0,70 

Full Color A3   100-249 €  0,60 

Full Color A3   250-499 €  0,50 

Full Color A3   500-999 €  0,40 

Full Color A3   100 en meer €  0,30

Grafisch
Ontwerp, vormgeving en DTP € 60,00 per uur

Excl.
BTW

Deze prijslijst is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid 
samengesteld. Echter is Omgedraaid niet aansprakelijk voor 
enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan 
door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Alle 
informatie is onder voorbehoud van druk, zet-en prijsfouten.

In dit overzicht geven wij een indruk van 

onze prijzen voor printwerkzaamheden in 

“eigen huis”. Onderstaande prijzen geven 

een inschatting, maar we maken graag 

een offerte op maat!
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50 tot 99 stuks 20% korting

100 tot 249 stuks 30% kortingKORTING PAPIER 250 tot 499 stuks 40% korting 

500 en meer  50% korting 

 Papier
Silk Balance 115 grams A4 €  0,10 

Silk Balance 170 grams A4 €  0,15 

Silk Balance 250 grams A4 €  0,25 

Silk Balance 350 grams A4 €  0,35 

Mat Balance 170 grams A4 €  0,15 

Mat Balance 350 grams A4 €  0,30 

Biotop 80 grams A4  €  0,05 

Biotop 120 grams A4  €  0,13 

Biotop 160 grams A4  €  0,15 

Biotop 200 grams A4  €  0,25 

Biotop 300 grams A4  €  0,35 

MultiCard 350 grams A4  €  0,25 

Conqueror 300 grams A4  €  0,85 

Polyester 185 micron A4  €  1,25

 

Silk Balance 115 grams SRA3  € 0,20 

Silk Balance 170 grams SRA3  € 0,30 

Silk Balance 250 grams SRA3  € 0,50 

Silk Balance 350 grams SRA3  € 0,70 

Mat Balance 170 grams SRA3 €  0,30

Mat Balance 350 grams SRA3 €  0,60 

Biotop 80 grams SRA3  €  0,10

Biotop 120 grams SRA3  €  0,25 

Biotop 160 grams SRA3  €  0,30

Biotop 200 grams SRA3  €  0,50 

Biotop 300 grams SRA3  €  0,70 

MultiCard 350 grams SRA3 €  0,50 

Conqueror 300 grams SRA3 €  1,70 

Polyester 185 micron SRA3 €  2,50 

 

  Wij hebben vele 

 soorten papier die 

   we kunnen laten zien en 

bestellen. Vragen mag altijd!
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Zelfklevend
Etiketvel papier A4*  €  0,75 

Etiketvel PVC A4*  €  1,50 

Etiketvel adres transparant A4* €  1,75 

Scannen
Scannen A4 / A3  (automatische doorvoer) €  0,10 

Scannen foto A4 / A3  €  2,50 

Scannen A2   €  4,00 

Scannen A1   €  6,00 

Scannen A0   €  8,00 

Inbinden
Inbinden gelijmde rug - Powis € 3,75 

Inbinden metalen ringband - Wire-O €  3,75 

Transparant A4   €  0,60 

Transparant A3   €  1,20 

Zwart achterblad A4  €  0,35 

P lastificeren
Plastificeren A5 - 2x 125 micron €  1,75 

Plastificeren A4 - 2x 125 micron €  3,50 

Plastificeren A3 - 2x 125 micron € 4,25 

Nabewerking
Opstartkosten nabewerking € 2,95 

Snijden: per snede   €  0,45 

Rillen: per ril   €  0,15 

Vouwen 1 slag   € 0,05 

Vouwen en nieten naar boekje €  0,25 

Nieten enkel machinaal  €  0,10 

Nieten dubbel machinaal  €  0,15 

Lijmen per blok   € 2,50 

Doordruksets instellen  € 7,50 

Doordruksets lijmen  €  0,03 

Perforeren 4-gaats   €  0,02 
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Full Color
A2 - 90 grams  €  5,50

A2 - 150 grams  €  8,25

A2 - 230 grams (fotopapier) €  16,50

B2 - 90 grams  €  7,25

B2 - 150 grams  €  11,00

B2 - 230 grams (fotopapier) €  21,75

A1 - 90 grams  €  9,00

A1 - 150 grams  €  13,50

A1 - 230 grams (fotopapier) €  27,00

B1 - 90 grams  €  11,75

B1 - 150 grams  €  18,00

B1 - 230 grams (fotopapier) €  35,25

A0 - 90 grams  €  14,50

A0 - 150 grams  €  21,75

A0 - 230 grams (fotopapier) €  43,50

POSTERSWij hebben een nieuwe grootformaat 

printer. Hiermee kunnen we hogere kwaliteit 

posters printen dan voorheen en op 

zwaardere (foto)papier soorten. Daarnaast 

zijn deze inkten UV bestendig en hebben 

een prachtig kleurbereik. We laten je 

graag de mogelijkheden zien!

Wij hebben geen mogelijkheid 

meer om grootformaat afdrukken 

te vouwen, deze worden plat of 

op rol geleverd.

Lijntekeningen (ongevouwen)

A2 - 90 grams €  2,75

A1 - 90 grams  €  4,50

A0 - 90 grams  €  7,25
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A0 
841 x 1189 mm

A3 
297 x 420 mm

A1
594 x 841 mm

A4
210 x 
297 mm

A2
420 x 594 mm

A5
148,5 x 
210 mm

De helft hiervan is

A6 
105 x 148,5 mm

Wij printen 
onze posters 
op rol 
met een 
breedte van 
max. 90 cm

tot 230 
grams
papier
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Afloop
Wij ontvangen bestanden graag met 3mm afloop. Dit 
is extra ruimte die nodig is wanneer je je ontwerp tot de 
rand geprint wilt hebben.

Bestanden
Wij ontvangen bij voorkeur PDF bestanden. Over het 
algemeen werkt dit het prettigst en verspringt hierin 
geen tekst of afbeeldingen. Helaas kunnen we in deze 
bestanden niets meer aanpassen. 

 
Aanleveren
Bestanden kun je aanleveren op USB stick of mailen 
naar info@omgedraaid.nl. Is je bestand groter dan 15MB 
verzend hem dan met www.wetransfer.com 

Kleuren
RGB mag je voor drukwerk vergeten! Heb je de 
mogelijkheid om kleuren om te zetten? Doe dit dan naar 
CMYK, hiermee krijg je het beste resultaat.

Kwaliteit
Wanneer is de kwaliteit voldoende? Dit is moeilijk vooraf 
te vertellen. Maar vermijd kleine afbeeldingen van onder 
de 1MB.

WIST JE 
DAT ?

HELP!? Is dit voor jou abacadabra? Niet getreurd, wij zijn er om te helpen! 
We controleren je bestanden en proberen hierin zo goed mogelijk te adviseren.

A0 
841 x 1189 mm

A3 
297 x 420 mm

A1
594 x 841 mm

A4
210 x 
297 mm

A2
420 x 594 mm

A5
148,5 x 
210 mm

De helft hiervan is

A6 
105 x 148,5 mm

Wij printen 
onze posters 
op rol 
met een 
breedte van 
max. 90 cm

tot 230 
grams
papier



A. van Leeuwenhoekweg 38 D1    ∙  2408 AN Alphen aan den Rijn

0172 499409    ∙ info@omgedraaid.nl    ∙  www.omgedraaid.nl


