
OPTIE 1: Buttons zelf maken met een gehuurde buttonmachine 

Wat heb je ervoor nodig?  

buttonmachine, cirkelsnijder en de onderdelen zelf laserprinter en gewoon printpapier max 90gr 

Hoe doe je het? 

Je maakt de foto's rekening houdende met de manier van buttons maken (zijnde liefst telkens vanop 
dezelfde afstand en voldoende plaats rondom datgene je op de button wilt zichtbaar hebben) je verwerkt 
de foto's (kan ook automatisch via batch software) zodat ze de juiste afmeting hebben van ons sjabloon 
Je print ze uit met minstens een centimeter rondom de rondes, er passen er dus zeker 8 op een A4 
Uitsnijden doe je handig met de cirkelsnijder op een snijplankje. Je maakt de magneetbuttons en hangt er 
een tegenmagneetje op. 

Wat kost het? 

Huur buttonmachine (ophalen/terugbrengen in Boom) is 25 euro per +-  
Onderdelen komen op 0,35 euro per stuk + 0,2 euro per tegenmagneet  

Prijzen steeds inclusief BTW 

OPTIE 2: Buttons zelf maken met een aangekochte buttonmachine 
 

Werkt logischerwijs op dezelfde manier alleen koop je dan de buttonmachine  
die je uiteraard nog heel wat jaren kunt gebruiken voor andere projecten. 

Er zijn 2 kwaliteiten beschikbaar (die identiek dezelfde buttons als eindresultaat hebben)  

➢ De hobbyversie 55mm: 199 euro inclusief cirkelsnijder en 100 gewone buttons of 65 
magneetbuttons  

➢ De professionele versie 55mm: 375 euro inclusief cirkelsnijder en 250 gewone buttons of 175 
magneetbuttons 

OPTIE 3: jij zorgt voor de foto's en Budget-Buttons.be maakt en bezorgd de (magneet)buttons 

Deze optie hebben we bedacht omdat het niet altijd evident of opportuun is om de buttons zelf te gaan 
maken. Omdat je het misschien maar voor 1 of enkele opdrachten gaat nodig hebben, omdat je je wilt 
focussen op het fotograferen, omdat je de investering in aankoop, onderdelen en opslag liever niet wilt 
doen, ... 

Hoe doe je het? 

Je maakt de foto's rekening houdende met de manier van buttons maken (zijnde liefst telkens vanop 
dezelfde afstand en voldoende plaats rondom hetgene je op de button wilt zichtbaar hebben) Je verwerkt 
de foto's (kan ook automatisch via batch software) zodat ze de juiste afmeting hebben van ons sjabloon 
Je stuurt ons de foto's (als JPG of TIFF op ware grootte) door via www.wetransfer.com samen met de 
nodige info Budget-Buttons.be maakt de (magneet)buttons en stuurt ze op zodat ze binnen de 3 
werkdagen zeker op bestemming zijn 

 

http://www.wetransfer.com/


Wat kost het? 

We werken met een all-in prijs dus inclusief BTW en levering 

Magneetbuttons met tegenmagneet: 

✓ Onder de 100 stuks: 1 euro per stuk 
✓ Tussen de 100 en 200 stuks: 0,75 euro per stuk  
✓ Boven de 200 stuks: 0,65 euro per stuk 

Gewone buttons met speldje: 

✓ Onder de 100 stuks: 0,75 euro per stuk 
✓ Tussen de 100 en 200 stuks: 0,60 euro per stuk  
✓ Boven de 200 stuks: 0,55 euro per stuk 

Gewone buttons met een plastic clip (zodat je ze over je kledij schuift en dus geen gaatje hebt nadien: 

✓ Onder de 100 stuks: 0,77 euro per stuk 
✓ Tussen de 100 en 200 stuks: 0,62 euro per stuk  
✓ Boven de 200 stuks: 0,57 euro per stuk 

 


