
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Bestelformulier Koningin Beatrix giclee 
 

• Hoe kunt u de giclee bestellen? 

• Welke lijsten zijn er beschikbaar? 

• Wat zijn de voorwaarden? 

 

U kunt het kunstwerk bestellen door dit formulier 

volledig in te vullen, te ondertekenen en te faxen 

naar het adres onderaan dit bestelformulier. 
 
 

De giclee is te leveren met of zonder lijst. 

 

 

Wij hebben voor u een aantal bijzonder mooie  

lijsten geselecteerd. Als leverancier van 

inlijstwerk van kwalitatief hoog niveau willen wij 

u daarom graag een voorstel doen waarmee u het 

portret van onze vorstin het bijzondere cachet 

geeft dat het verdient. 
 

 

 

Lijst type A 

Houten baklijst zilver 

Type VD 

 

 

 

 

 

 

Lijst type B 

Houten lijst, 

Zilver met blauwe bies 

Type EK 

 

 

 

 

Lijst type C 

Chique houten lijst 

Zilver/ champagne 

Type VD 

 

 

 

Naam ………………………………………………… 

 

Adres ………………………………………………… 

 

Postcode/plaats …………………………………………. 

 

Telefoon/ fax    ………………………………………….. 

 

Handtekening    …………………………..   Datum…….. 
 
 

 

 

 

Kruist u hieronder de lijst van uw keuze en geef aantal aan: 
    

Uitvoering groot: 125,5 cm x 100,5 cm                                                        AANTAL    

  

� Type A. € 680,- + € 176,- =  € 856,- incl. BTW …….. 
 

�  Type B.  € 680,- + € 158,- =  € 838,- incl. BTW ……... 

 

� Type C.  € 680,- + € 249,- = € 929,- incl. BTW ……... 
 

�  Portret zonder lijst  € 680,- incl. BTW ….….. 
 

Uitvoering klein: 50,5 cm x 40,5 cm                 AANTAL 

 

� Type A. € 298,- + € 79,- =  € 377,- incl. BTW ……... 

 

�  Type B.  € 298,- + € 88,- =  € 386,- incl. BTW …….. 

 

� Type C.  € 298,- + € 114,- = € 412,- incl. BTW …….. 
 

�  Portret zonder lijst  € 298,- incl. BTW …….. 

 

Giclee inclusief certificaat 

Een giclee is een digitale plot op canvas-/ linnendoek 

afgedrukt met UV-bestendige inkten,opgespannen op 

eersteklas spielatten, gevernist, voorzien van een preeg- en 

echtheidsstempel; een uniek nummer aan de achterzijde en de 

handtekening van de kunstenares Carla Rodenberg aan de 

voorzijde. 
 

Goede doel 
5% van de opbrengst van bovengenoemde giclees zal aan het 

Prinses Beatrixfonds worden overgedragen. 
 

Uitvoering mini 18,5 cm x 13,5 cm 
(op linnen, niet genummerd en zonder certificaat) 
 

�  Type A.  €   96,50 incl. BTW  …….. 

 formaat ca. 22 x 17 cm 

�  Type B.  € 106,50 incl. BTW  …….. 

 formaat ca. 30 x 24,5 cm 

�  Type C.  € 132,00 incl. BTW  …….. 

 formaat ca. 30 x 25 cm 

�  Portret zonder lijst €   59,00 incl. BTW  …….. 

 formaat ca. 18,5 x 13,5 cm 
 

Leveringsvoorwaarden 
De algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van  

Catch Projekten BV zijn van kracht. Wat betreft de 

garantievoorwaarden geldt voor de giclee in het bijzonder: 

een garantietermijn van drie jaar op canvas en kleurechtheid 

bij gebruik onder normale omstandigheden wat betreft 

daglicht en luchtvochtigheid. 

Catch Projekten BV is een divisie van de Catch groep en staat 

ingeschreven bij de  Kamer van Koophandel te Utrecht onder 

nummer 114273. 
 

Bestellen? 
Print dit formulier. 

Vink uw keuze aan en vul s.v.p.uw naam en adres gegevens 

(inclusief handtekening) duidelijk in. 

Stuur en/of fax het formulier naar: 

Catch Projekten BV 

Domstraat 5-19  Tel: 030 2311277 

3512 JA Utrecht  Fax: 030 2317695 


